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circulação, bem conservado, por 400.000,00. 

Taxa de condomínio: 510,00. 

FALAR COM CRISTIANE ((79) 99840 - 1789 (FONE E ZAP)

VENDE-SE APARTAMENTO



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    8

O governo do Estado decidiu, através do 
bloco de partidos da base, por Laércio Oliveira 
como pré-candidato do grupo ao Senado da 
República.

Não foi uma decisão fácil e contou com 
exaustivas reuniões até que se chegasse ao 
consenso, isso sem poder evitar que houvesse 
contrariedades.

Agora, pensando pelo lado de Sergipe, 
esquecendo-se todos esses vieses partidários 
e fisiológicos, o nome de Laércio Oliveira é 
muito mais expressivo para os anseios de 
desenvolvimento do Estado frente aos grandes 
desafios oferecidos pela planta de petróleo e 
gás do litoral sergipano.

Jackson retirou-se insatisfeito, porque não 

SERGIPE EM 
PRIMEIRO LUGAR

1/3

OPINIÃOEDITORIAL
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lhe agradava que o agrupamento fosse para 
a disputa com dois candidatos ao senado, no 
caso, ele próprio e Laércio.

Lulista de carteirinha, Jackson agora deve 
participar ou indicar alguém para vice na 
chapa majoritária de Rogério carvalho, que 
comemora essas ocorrências.

O nome de Laércio, hoje, ultrapassa a 
questão partidária e se projeta a nível nacional 
como um dos homens mais qualificados no 
universo político brasileiro. Sua luta constante 
em defesa do desenvolvimento econômico 
com geração de emprego e renda tem 
colocado Sergipe no alto das apostas para 
grandes investidores.

Além disso, Laércio transita com facilidade 
pelos dois mundos que dão as cartas no país: 
o político e o empresarial, o que torna sua 
presença no Congresso como um forte aliado 
para os anseios dos sergipanos.

Jackson Barreto é um político que ainda 
impõe respeito, com boa densidade eleitoral, 



3/3EDITORIALOPINIÃO

mas, em um confronto com Laércio Oliveira, 
levando-se em conta os interesses de Sergipe, 
a energia e o preparo do pré-candidato Laércio 
corresponde com folga às necessidades não só 
do Estado, mas também do Brasil. 

Agora, é aguardar pela resposta do 
eleitorado, que esperava, ansioso, pela decisão 
tomada na última quinta-feira. A população vai 
avaliar, entre todos os pré-candidatos, quem 
vai representar melhor o Estado no Congresso 
Nacional, palco das grandes decisões para o 
crescimento e pela democracia do país.
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O ato que oficializou a pré-candidatura à 
reeleição do presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL), diante de um Maracananzinho 
lotado de apoiadores, contou também com as 
presenças dos pré-candidatos a governador e 
a senador por Sergipe, Valmir de Francisquinho 
(PL) e Eduardo Amorim (PL), respectivamente. 
O primeiro, diga-se de passagem, encontra-se 
inelegível e tenta, através de recursos judiciais, se 
efetivar como postulante ao governo do Estado. 

Mas o que chamou a atenção deste colunista 
foi o fato de, até agora, em momento algum, 
Valmir de Francisquinho e Eduardo Amorim 
se declararem “bolsonaristas”; pelo menos 

OPINIÃO
1/19

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

VALMIR E AMORIM “COLAM”
EM JAIR BOLSONARO NO RJ!
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em território sergipano. Possivelmente, diante 
da ascensão que o presidenciável vem tendo 
nas ruas e grandes avenidas pelo País, com 
suas gigantescas motociatas, com incontáveis 
adesões, eis que, além do fato de serem 
filiados ao PL, os dois itabaianenses tenham 
assumido essa postura publicamente. 

Talvez esta “aproximação” de Bolsonaro 
seja mais uma grande estratégia de Valmir 
de Francisquinho, que agora, certamente, 
trabalhará para receber o presidente em terras 
sergipanas, ao lado do também pré-candidato 
a governador e bolsonarista, João Fontes 
(PTB); e por mais que haja um “favoritismo” 
de Lula em relação a Bolsonaro (algo histórico 
entre Esquerda e Direita na região) em Sergipe, 
está claro que Valmir e Amorim enxergaram 
esse viés e vão querer explorá-lo. 

Mas é certo também que, se Jair Bolsonaro 
não pontuasse bem nas pesquisas, com 
grandes chances de conquistar a reeleição, 
hoje muitos políticos sergipanos não estariam 
apostando em seu projeto, e pelo o que se 
vê, das pré-candidaturas que começam a 

2/19CINFORMANDOOPINIÃO
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“pipocar” no Estado, o embate presidencial 
parece ganhar contornos de uma realidade 
bem diferente do que as pesquisas insistem 
em mostrar. Já caíram em descrédito outras 
vezes e, parecem caminhar para o mesmo erro. 

E não há nada de errado sobre o fato de 
Valmir de Francisquinho e Eduardo Amorim se 
declararem bolsonaristas. Para este colunista 
esta é, até, uma decisão natural. O que chamou 
a atenção foi pelo anúncio só ter vindo à tona 
agora, quando já vamos iniciar, oficialmente, 
a campanha eleitoral. Há um dito popular de 
que “não se atiram pedras em árvores que não 
dão frutos”. Agora, mais colados do que nunca, 
Valmir e Eduardo são mais dois “soldados” na 
“trincheira de Bolsonaro” aqui no Estado...

VEJA ESSA!
O fato político da semana certamente 
foi o anúncio feito pelo ex-governador 
Jackson Barreto (MDB) de que desistiu da 
disputa pelo Senado Federal, assumindo o 
compromisso de trabalhar na campanha 
presidencial de Lula (PT) em Sergipe, sob o 
argumento da “defesa da democracia”. 
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E ESSA!
Sem um grupo forte para comandar, sem 
eleger um vereador em Aracaju, sem o 
prestígio que sempre o acompanhou, 
com um partido desfigurado, além de 
ainda enfrentar forte rejeição de parte do 
eleitorado, ainda assim, Jackson tentou, a 
todo custo, disputar mais uma eleição de 
senador da República.

DESISTIU DE FEDERAL
Vale lembrar que, até um tempo atrás, seu 
nome era cotado para deputado federal e, 
após uma decisão judicial desfavorável a 
André Moura, JB decidiu que daria um “salto 
maior”! Convenhamos: se estivesse com a 
eleição garantida para federal, o ex-governador 
“arriscaria” o Senado, à beira dos 80 anos?

SAÍDA HONROSA
A verdade é que sem a eleição para federal, 
JB “blefou” sobre o Senado, tentou a todo 
custo ser o “candidato de Lula” e, sem a 
mesma força de antes e já temendo uma 
nova derrota eleitoral, anunciou a desistência 
como “saída honrosa” e agora vai dedicar-se 
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à campanha de Lula, apostando o resto de 
suas fichas na eleição presidencial. 

LAÉRCIO NA FITA
Com a desistência de JB, está consolidada a 
pré-candidatura de Laércio Oliveira (PP) ao 
Senado Federal pelo agrupamento que terá 
o também deputado Fábio Mitidieri (PSD) 
como pré-candidato a governador. Agora, sem 
“dividida”, a tendência é que Laércio possa 
pontuar melhor com o apoio da base. 

IMPACTO DA DECISÃO
A definição do governo, com a confirmação 
da pré-candidatura de Laércio, serve de alerta 
para os adversários; assim que for feito o 
anúncio oficial, é esperar como o cenário vai 
se comportar, principalmente os principais 
postulantes ao Senado. Se a base se unir, 
Laércio tende a crescer...

DISCURSO DE UNIDADE
Assim que JB anunciou a desistência, Laércio 
adotou um discurso de unidade. “Estamos 
unidos nesta grande missão que é apresentar 
aos nossos conterrâneos o nosso projeto 
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político inovador, focado no desenvolvimento 
econômico e no avanço social. E vamos 
conquistar a vitória”, salientou.

APOIO DA BASE
Laércio disputará o Senado pela primeira vez 
após três mandatos consecutivos de deputado 
federal. Ele elogiou os integrantes da base 
governista, destacando o diálogo sempre 
aberto, e disse estar preparado para o desafio. 
“Estou preparado para, ao lado de mulheres e 
homens valorosos, lutar para que Sergipe siga 
avançando, de modo que as realizações sejam 
ainda maiores”, disse.

JB FORA DA ELEIÇÃO
Em vídeo que circula nas redes sociais, 
Jackson Barreto desmente os rumores de 
que agora será pré-candidato a senador pelo 
agrupamento de Rogério Carvalho. Diz que não 
vai se envolver na disputa para governador e 
que seu compromisso é com a eleição de Lula. 

COMO SEPARAR?
Jackson só precisa explicar melhor como fará 
campanha para Lula distante dos eleitores de 
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Rogério Carvalho. A menos que o ex-governador 
também não esteja acreditando que o petista 
levará a frente seu projeto de disputar o 
governo. Também há rumores de que JB pode 
indicar o vice de Rogério. Tá muito confuso...

CONVENÇÃO DO PROS
Está marcada para o próximo dia 2 de agosto, 
a partir das 9 horas, no Clube de Diretores 
Lojistas, a Convenção Estadual do PROS 
em Sergipe, que deverá confirmar a pré-
candidatura do ex-deputado Jorge Alberto 
para governador do Estado. Os demais pré-
candidatos majoritários e proporcionais 
também deverão ser anunciados.

SOBRE AS FEIRAS
Por uma questão de justiça, este colunista 
que tanto cobrou ações do Ministério Público 
Estadual sobre a situação das feiras livres de 
Aracaju, reconhece que reincidiu o contrato 
firmado com a empresa responsável pela 
manutenção e organização das feiras na 
capital. O descaso era absurdo e já sofriam 
feirantes e consumidores. Ao custo de R$ 50 
pelo uso de uma simples banca. 

CINFORMANDOOPINIÃO
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NOVA EMPRESA
A Emsurb já acionou uma nova empresa para 
cuidar das feiras da capital, mas a antiga já 
anuncia que vai iniciar uma batalha judicial. Se 
a Prefeitura de Aracaju perder, teremos pela 
frente uma forte indenização para um grupo 
que “caiu de paraquedas” e, por questões 
políticas, passou a responder pelas feiras. 
A coluna vai continuar acompanhando se a 
nova empresa está ou não cumprindo com as 
exigências sanitárias. Já o MPE...

PRISCILA FELIZOLA I
Através das redes sociais, Priscila Felizola 
anunciou e explicou sua saída da direção 
Regional do Senac. “Há decisões que temos que 
tomar, há mudanças que precisam acontecer, 
há recomeços que precisam florescer dentro 
de nós. Depois da saída do presidente Laércio 
Oliveira, refleti sobre o papel que poderia 
desempenhar como Diretora Regional, para dar 
continuidade ao trabalho exitoso desenvolvido 
sob sua liderança, do qual fiz parte ativamente”.

PRISCILA FELIZOLA II
“Diante disse eu optei por não continuar à 

CINFORMANDOOPINIÃO
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frente do Senac, razão pela qual, estarei me 
desligando da instituição. Não foi uma decisão 
fácil, mas acredito que a vida não é movida a 
cifras e sim propósitos, missões e ciclos. Foram 
alguns anos de convivência, experiência e 
aprendizado. Um ciclo se encerrou e estou indo 
para uma nova missão. Tenho novos desafios a 
vencer! Obrigada por tudo que fizemos. Missão 
cumprida! Boa sorte aos que ficam! Que Deus 
nos abençoe e nos proteja”, concluiu.

ALÔ SIMÃO DIAS!
Estamos iniciando o processo eleitoral de 
2022, mas muitos políticos estão atentos já 
em 2024. Em Simão Dias, por exemplo, o atual 
secretário de Saúde e vice-prefeito, Renaldo 
Prata (PV) deve ser substituído na chapa 
majoritária daqui a dois anos. A reclamação 
é da péssima relação interpessoal, inclusive 
com outros colegas secretários. Nos 
corredores da Prefeitura ele é conhecido “por 
muito falar e pouco fazer”. Seu “substituto” já 
estaria em discussão na Câmara Municipal...

EXCLUSIVA!
Pré-candidato a deputado federal, Thiago de 

CINFORMANDOOPINIÃO



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    23

10/19

Joaldo, segue “batendo os quatro cantos” do 
Estado “costurando” bons apoiadores. Quem 
acompanha suas redes sociais percebe as 
várias adesões ao agrupamento. Em Gararu 
ele agora conta com o apoio do vice-prefeito, 
Sargento Geovan, e da sua esposa, a vereadora 
Leninha. Nos bastidores o nome de Thiago 
começa a ganhar destaque pelos apoios que ele 
vem conquistando. Parece focado no projeto...

ZEZINHO SOBRAL I
Moradores do Loteamento Santa Cecília, em 
Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, 
convidaram o deputado estadual Zezinho Sobral 
(PDT) para retornar à comunidade e apresentar 
as demandas locais. O parlamentar foi até lá e, 
dentre os problemas constatados, a população 
relatou sobre a falta de infraestrutura e de  
segurança que ocorre há anos.

ZEZINHO SOBRAL II
“São problemas gravíssimos de falta de 
acessibilidade. Carros e transporte público 
passam com muita dificuldade. Quando passam. 
Fiquei surpreendido com a sensação de medo 
das famílias. Há pessoas que não podem sair 

CINFORMANDOOPINIÃO
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de casa porque sabem que, ao retornar, 
encontram objetos furtados. Reclamam 
também de falta de iluminação pública. O 
problema é sério”, afirmou Zezinho Sobral.

ZEZINHO SOBRAL III
Líderes comunitários e muitas famílias 
expuseram que os assaltos acontecem durante 
todo o dia e que é impossível ficar nos pontos 
de ônibus. “O problema acontece em toda a 
comunidade, nas adjacências até a avenida 
Lauro Porto, que dá acesso da BR 235 ao 
início da avenida Santa Gleide. Trabalhadores 
reclamam que não conseguem sair de casa 
a qualquer hora do dia e não ficam sozinhos 
nos pontos de ônibus. Motoristas de aplicativo 
não vão à comunidade. No fim da tarde, todos 
ficam em suas casas com medo de sair. Uma 
comunidade não pode viver com insegurança. 
Precisa de dignidade”, reclamou.

ABERTURA DE EMPRESAS
O tempo necessário para a abertura de 
empresas em Sergipe segue diminuindo, o 
que ajuda a consolidar o estado como o local 
mais rápido para a criação de um negócio no 

CINFORMANDOOPINIÃO
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país. De acordo com o Mapa de Empresas, uma 
ferramenta criada pelo Ministério da Economia 
para monitorar esses dados, pelo décimo mês 
consecutivo a unidade da federação lidera o 
ranking nacional de agilidade para o registro 
formal de um empreendimento.

14 HORAS
O tempo médio para a abertura de uma 
empresa em território sergipano no mês de 
junho foi de 14 horas, bem abaixo da média 
nacional, que é de 1 dia e 7 horas. Para se ter 
uma ideia dos avanços ocorridos no estado, em 
janeiro deste ano esse período era de 19 horas. 
Já em junho de 2021, o tempo para o registro 
dos empreendimentos era de 1 dia e 1 hora.

ETAPAS NECESSÁRIAS
Esse período leva em consideração as duas 
etapas necessárias para a formalização do 
negócio. A primeira delas é o tempo médio de 
registro, que consiste no prazo para a emissão 
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) por parte da Receita Federal. Já a 
segunda, é o tempo médio de viabilidade, que 
nada mais é que a autorização por parte dos 
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órgãos fiscalizadores para o funcionamento da 
empresa no local indicado pelo empreendedor 
no momento da solicitação.

SEBRAE & JUCESE
Essa redução nos prazos registrada no estado 
ocorre graças a dois fatores. O primeiro deles 
é uma parceria firmada entre o Sebrae e a 
Jucese, que tem garantido a integração de 
todos os sistemas ligados ao processo de 
abertura, fechamento, alteração e legalização 
de empresas dos 75 municípios ao Agiliza 
Sergipe, o portal utilizado pela Junta para o 
registro dos empreendimentos.

GUSTINHO & MITIDIERI I
O deputado federal Gustinho Ribeiro 
(Republicanos) participou de um evento 
promovido pela prefeita de Lagarto, Hilda 
Ribeiro, que confirmou o nome do parlamentar 
como pré-candidato do agrupamento à 
Câmara Federal nas eleições deste ano. 
Também foram confirmados os apoios às pré-
candidaturas de Áurea Ribeiro (PSD) para 
deputada estadual e Fábio Mitidieri (PSD) para 
governador do Estado. 
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GUSTINHO & MITIDIERI II
“Estou muito feliz em estar aqui nesta festa 
linda recebendo o apoio da prefeita Hilda, do 
nosso agrupamento e de todos que confiam 
e reconhecem que o nosso projeto vem 
contribuindo não só para o desenvolvimento 
de Lagarto, mas também dos demais 
municípios e do nosso estado.  Gratidão a 
todos que estão conosco nesta caminhada, 
apoiando nossa pré-candidatura a federal, a 
de Áurea para estadual e a de Fábio Mitidieri 
para o Governo. Juntos, faremos Sergipe 
avançar mais”, afirmou o deputado.

GUSTINHO & MITIDIERI III
Gustinho Ribeiro reafirmou seu compromisso 
de seguir trabalhando em Brasília para o 
desenvolvimento de Sergipe. “Garantindo 
que mais benefícios cheguem para 
proporcionar mais qualidade de vida dos 
sergipanos. O que motiva, é a ver o sorriso 
no rosto do cidadão ao ver a sua rua sendo 
pavimentada, a água chegando na torneira, 
a entrega de novos veículos, máquinas e 
equipamentos para ampliar e melhorar a 
prestação de serviços em seu município, e 
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inúmeras outras ações positivas viabilizadas 
por nosso mandato”, salientou o parlamentar.

AÇÕES DO MANDATO
Ao elencar as ações realizadas em sua 
primeira experiência no Congresso Nacional, 
o deputado Gustinho Ribeiro destacou a 
conquistas de recursos para viabilizar a 
construção do Hospital de Amor em Lagarto. 
“Que será a maior unidade de estudo, 
prevenção e tratamento contra o câncer 
no Norte e Nordeste. Os sergipanos terão 
tratamento especializado, de primeiro mundo, 
contra esta doença e milhares de vidas serão 
salvas todos os anos. Tenho orgulho de ser o 
deputado que conquistou o hospital para o 
nosso município”, finalizou.

BARRA DOS COQUEIROS
A prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio 
das secretarias municipais de Indústria e 
Comércio, Finanças e Controle Interno aderiu 
ao “Cidade Empreendedora”, programa que, 
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
possibilitará o aprimoramento do Ambiente 
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de Negócios da cidade. A cerimônia de adesão 
ao programa ocorreu na Quadra da Escola 
Municipal João Cruz.

ALBERTO MACEDO
A Barra dos Coqueiros foi um dos 10 
municípios sergipanos selecionados para 
integrar o programa que potencializará 
a economia. “Por meio dessa parceria de 
sucesso, encontraremos o melhor caminho 
para garantir emprego e renda para a 
população. O município só cresce a cada 
dia. A Barra é o futuro do estado e estamos 
trabalhando para elevar a cidade rumo ao 
desenvolvimento a nível estado”, destacou 
o prefeito da Barra, Alberto Macedo. 
Na oportunidade, o prefeito ganhou um 
certificado que garante ao gestor municipal 
autonomia na tomada de decisões sobre 
investimentos no programa.

PROFESSOR BITTENCOURT
O vereador Professor Bittencourt (PDT) 
atendeu a um apelo dos moradores 
do loteamento Ponta da Asa, no bairro 
Japãozinho, Zona Norte de Aracaju. A 
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comunidade está apreensiva devido a uma 
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 
Público Federal em 2014, e que em abril 
deste ano saiu uma sentença judicial pela 
3ª Vara Federal determinando a demolição e 
retirada de todas as edificações existentes 
no contorno da rua Eduardo Bonfim, entre o 
manguezal e a via.

CASAS DEMOLIDAS
Ao todo, cerca de 210 residências devem 
ser demolidas, pois de acordo com o 
Ministério Público, as casas estão em área de 
preservação permanente. “Todos sabemos 
do papel do Ministério Público, mas essa 
questão é um absoluto desserviço ao interesse 
social. Imagine que todas essas casas sejam 
demolidas, o mangue não retomará o seu 
espaço. Precisamos cuidar dessas famílias, são 
210 domicílios que se forem derrubados, será 
uma área com possibilidades de uma segunda 
ocupação. Estaremos causando um problema 
social sem precedentes”, afirmou.

NITINHO E O TURISMO I
Sergipe tem um grande potencial de turismo a 
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ser explorado, mas faltam mais investimentos 
para atrair os próprios sergipanos e turistas 
de outros estados. Essa é a avaliação do 
vereador de Aracaju Nitinho Vitale. Pré-
candidato a deputado federal, ele pretende 
defender o desenvolvimento do turismo, 
especialmente o do estado, no Congresso.

NITINHO E O TURISMO II
“Farei do Turismo uma das principais pautas 
na Câmara Federal. É uma grande indústria 
sem chaminé que tem a capacidade de gerar 
milhares de empregos. Nosso estado tem 
muitos potenciais que podem ser explorados, 
mas, para isso, é preciso investir em 
estrutura e divulgação.  Por isso, pretendo 
destinar recursos de emendas parlamentares 
para viabilizar a ampliação do turismo em 
Sergipe”, detalha Nitinho.

NITINHO E O TURISMO III
O parlamentar destaca a capacidade da 
capital conquistar quem a visita, seja para 
o lazer ou trabalho. “Os turistas quando 
chegam a primeira vez em nossa capital 
querem voltar, ficam apaixonados por nossa 
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cidade. Temos que ter uma visão maior para 
o turismo, já que o fortalecimento dessa 
cadeia traz como consequência a geração 
de mais empregos diretos e indiretos. Isso 
gera renda e ajuda a movimentar a nossa 
economia”, salienta.

MAIS EVENTOS
Nitinho também ressalta a importância de 
atrair mais eventos tanto para a capital como 
para o interior sergipano. “É importante 
incentivar a promoção de grandes eventos 
culturais, esportivos, de negócios, entre 
outros que contribuam para que mais 
pessoas conheçam o nosso estado. Temos 
espaços para isso, a exemplo da nossa Orla 
de Atalaia, do Centro de Convenções, do 
complexo esportivo no Batistão, entre outros 
na capital. E isso também deve ser feito em 
municípios do interior”, frisa.

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e 
habacuquevillacorte@hotmail.com

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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VAGA DE VICE
 “DANUSA AGREGA 

E PODE AJUDAR MUITO 
NA FUTURA GESTÃO” 
 lLuciano defende nome da empresária 

para compor a chapa de vice com Mitidieri

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

A reportagem do CINFORM ON LINE 
conversou com o pré-candidato a deputado 
estadual Luciano Pimentel (PP), que este ano 
busca a reeleição para dar continuidade a seu 
projeto na Assembleia Legislativa. Ele faz uma 
avaliação positiva da definição em torno do 
nome do deputado Laércio Oliveira (PP) para 
ser o pré-candidato do agrupamento liderado 
pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), para 
disputar o Senado. Luciano também torce 

1/11
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para que o ex-governador Jackson Barreto 
(MDB) siga alinhado com o grupo e defende o 
nome do deputado e também pré-candidato 
Fábio Mitidieri (PSD) como melhor opção para 
governar Sergipe a partir do próximo ano. 
Confira a seguir, na íntegra, esta entrevista:

CINFORM ON LINE: Iniciando a entrevista, 
vamos à pergunta que não quer calar: agora, 
com a definição do nome de Laércio Oliveira, 
como pré-candidato a senador pelo seu 
agrupamento, qual a sua avaliação? É um 
bom nome?

Luciano Pimentel: Acho que temos 
em Laércio Oliveira o melhor nome para 

ENTREVISTAPOLÍTICA

FOTOS DIVULGAÇÃO
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concorrer ao Senado Federal! Nós vamos 
iniciar um novo ciclo no nosso Estado, onde o 
governador Belivaldo Chagas, graças a Deus, 
conseguiu recuperar as finanças públicas, 
conseguiu arrumar o nosso Governo. E nós 
precisamos de um senador como Laércio, 
alguém extremamente preparado, com boa 
interlocução na classe empresarial em todo o 
Brasil, na esfera federal, muito conhecido em 
todo o Congresso Nacional e com uma visão 
desenvolvimentista ampla. (INTERROMPIDO)

Então, por sua avaliação, Laércio não 
seria apenas o melhor nome do seu grupo, 
mas o melhor pré-candidato ao Senado? 
Sergipe precisa muito de um senador como 
Laércio Oliveira, um político que irá facilitar 
essa interlocução com a classe empresarial e 
política, que vai acompanhar esse novo ciclo 
que nosso Estado vai passar a vivenciar, de 
geração de emprego e renda para o nosso 
povo; Laércio tem um papel extremamente 
importante como relator da nova Lei do Gás, 
que ajudar muito no desenvolvimento, e logo 
agora que se cria uma grande expectativa 
para o nosso Sergipe. 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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Então, com a chegada dos investimentos 
sobre o gás natural, Laércio Oliveira 
pode ajudar Sergipe na geração de mais 
empregos? A pré-candidatura e sua vitória nas 
urnas casariam com o momento que representa 
uma grande oportunidade para Sergipe quanto 
da atração de grandes empresas pela facilidade 
com o gás natural, pelo custo que será cobrado; 
Laércio será fundamental para contribuir no 
processo de reorganização industrial do Estado.

 Ele no Senado será fundamental e dará 
uma contribuição muito importante para o 
próximo governador que todos esperamos 
que seja o deputado federal Fábio Mitidieri. 
Essa parceria dos dois vai promover uma nova 
era na área industrial em Sergipe. 

O senhor entende que a “dobradinha” 
entre Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira tem 
chances de dar certo? Não tenho dúvida 

ENTREVISTAPOLÍTICA

Eu, particularmente, vejo como grande 
nome a empresária Danusa Silva (PDT)”
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disso! Essa aliança com Fábio Mitidieri 
produzirá efeitos significativos para a 
nossa gente, para a nossa economia, para o 
desenvolvimento do nosso Estado numa ação 
efetiva de cidadania. Os dois trabalhando 
juntos e bem alinhados vão representar mais 
saúde, educação e assistência para o nosso 
povo, sem falar no crescimento da geração 
de novos empregos, como consequência da 
melhoria generalizada do nível de renda. 

E o que dizer de Fábio Mitidieri como 
pré-candidato a governador? É um bom 
nome? Fábio (Mitidieri) tem plenas condições 
de ser um grande governador para o nosso 
povo. Já trabalhou na área empresarial, tem 
conhecimento do que é gestão, faz um bom 
mandato de deputado federal, sem contar 
que carrega uma tradição política no Estado, 
conhecendo cada ponto, em sua integralidade; 
isso favorece para que se tenha uma grande 
gestão. Tenho certeza que a parceria entre 
Fábio e Laércio será perfeita para o novo 
momento que Sergipe vai passar a viver. 

O ex-governador Jackson Barreto desistiu 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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do Senado, falou que não vota e nem apoia 
pré-candidato bolsonarista e está sendo 
especulado na oposição. Qual a sua avaliação 
sobre a posição de JB? Não podemos esquecer 
que Jackson Barreto tem uma história política 
no Estado, que deu sua contribuição e eu 
acredito muito que ele, um político experiente, 
vai compreender esse momento e vai continuar 
aliado desse agrupamento. É evidente que 
ele tem o posicionamento voltado para o ex-
presidente Lula, assim como também tem 
o nosso pré-candidato a governador Fábio 
Mitidieri. Já o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), 
por exemplo, vai acompanhar Ciro Gomes 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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(PDT); o pré-candidato Laércio Oliveira segue 
o alinhamento do PP com o presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Não vejo dificuldade em 
acomodar tudo isso. Não acho que haverá 
qualquer tipo de cisão por conta de um 
posicionamento divergente. Tenho esperança 
e crença que JB continuará nesse projeto, que 
não sairá do agrupamento. Essa é minha opinião, 
não conversei com ele, mas acredito que ele 
terá essa compreensão do cenário político. 
Inclusive vi com entusiasmo uma manifestação 
de seu amigo, deputado Luciano Bispo (MDB), 
apostando que Jackson permanece alinhado ao 
grupo que hoje é liderado por nosso governador 
Belivaldo Chagas. 

Há quem diga que o fato de ter um perfil 
mais empresarial pode inviabilizar a pré-
candidatura de Laércio Oliveira. O senhor 
concorda? Muito pelo contrário! Isso pode 
impulsionar pelo conhecimento que ele 
possui, por ser um gerador de empregos 
no nosso Estado. Laércio é um político de 
posição no Congresso Nacional, tem um vasto 
conhecimento na classe dele e uma liderança 
nacionalmente respeitada, como empresário 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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e como político. O fato de ser um grande 
empresário lhe impõe a condição de ser um 
facilitador para atrair novos investimentos, 
empreendimentos. E quem o conhece mais 
de perto, sabe do homem simples que ele é, 
do seu compromisso com sua família e com 
Sergipe. Como senador eu não tenho dúvidas 
que ele alavancará o desenvolvimento do 
Estado. Não há nada de negativo no fato de 
ele ser empresário. Temos bons exemplos em 
outros Estados com desenvolvimento alto 
porque contam com grandes empresários na 
política, figuras experimentadas e que sabem 
buscar os investimentos, atrair empresas para 
se estabelecerem em seus territórios, gerando 
mais emprego e renda. Muitos postulantes ao 
Senado não têm esse perfil, não sabem como 
atrair esses investidores. 

Então, caso a eleição de Laércio se 
consolide, poderemos ter mais empregos 
e renda para os sergipanos? Esta será sua 
linha de atuação? Laércio é um homem 
público com vontade e disposição para o 
trabalho. Sua experiência profissional conta 
muito e eu não tenho dúvidas que vai ajudar 
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no desenvolvimento do nosso Estado. Sua 
bagagem técnica é muito válida na política 
de atração de investidores. É um político 
que tem boa relação e é bem recebido em 
qualquer ambiente empresarial do Brasil. Terá 
capacidade para ajudar o governador a atrair 
novas empresas para se instalarem em Sergipe, 
para aproveitar nossa juventude bem preparada 
e que só precisa de uma oportunidade. Nosso 
Estado está recuperando sua malha viária, 
sua infraestrutura e tivemos agora a grata 
satisfação do IBGE apontar nosso Estado como 
o primeiro em crescimento do PIB do Nordeste. 

E quanto ao senhor? Pronto para mais uma 
eleição? Sou pré-candidato a deputado estadual 
e sigo trabalhando muito, buscando apresentar 
nosso nome aos amigos e aliados, trabalhando 
para que os Progressistas consigam aumentar 
sua bancada na Assembleia Legislativa. Hoje 
somos dois, eu e o deputado Capitão Samuel, 
que este ano disputará um mandato de deputado 
federal. Temos 25 bons nomes para deputado 
estadual e outros nove excelentes nomes para 
deputado federal. Nossa projeção é que podemos 
eleger até três deputados estaduais. 
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Para vice-governador na chapa, tem 
algum nome que lhe agradaria compondo ao 
lado de Fábio Mitidieri? Muitos nomes foram 
sugeridos, foram comentados por setores da 
imprensa, mas pelo o que sabemos a indicação 
partirá do prefeito de Aracaju, Edvaldo 
Nogueira. Todos, inclusive, defendem que 
ele anuncie e eu, particularmente, vejo como 
grande nome a empresária Danusa Silva (PDT), 
uma mulher bastante competente e uma 
engenheira que conhece muito sobre gestão. 
Eu acho que ela tem todas as condições e que 
seria um grande nome para a vice do nosso 
pré-candidato Fábio Mitidieri. Danusa agrega e 
pode ajudar muito na futura gestão. 

Concluindo a entrevista, qual a sua 
análise sobre a disputa presidencial? Há 
ainda espaço para uma terceira via ou o 

Fábio (Mitidieri) tem plenas 
condições de ser um grande 

governador para o nosso povo”
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quadro tende a ficar polarizado entre Lula 
e Bolsonaro? Quem é o favorito? Eu tenho 
a impressão que a eleição será decidida em 
segundo turno e sem qualquer possibilidade de 
crescimento de uma terceira via. Se bem que 
temos um nome bem conhecido que é o do 
ex-ministro Ciro Gomes, que é extremamente 
preparado e um dos grandes quadros da 
política nacional. A eleição será decidida entre 
Lula e Bolsonaro, mas vamos esperar o início 
do programa eleitoral na televisão. Na política 
nada é definitivo e o quadro que se apresenta 
mostra um favoritismo do ex-presidente Lula. 

Mas já vimos muitas pesquisas falharem 
e o grande exemplo está na Bahia, quando 
a eleição dava a vitória de Paulo Souto no 
primeiro turno, segundo as pesquisas, e 
quando a eleição chegou, o governador Wagner 
venceu aquele pleito. Já vimos muito isso! 
As pesquisas refletem um indicativo, mas às 
vezes, não correspondem com a realidade 
com que nos deparamos nas ruas. Temos que 
aguardar e ver o que vai acontecer. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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RESTAURANTE 
ESCOLA SENAC 

ESTÁ DE PORTAS 
ABERTAS PARA A 
POPULAÇÃO DE 

SERGIPE

1/5

FOTOS DIVULGAÇÃO/SENAC



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    47

2/5GERAL

Na última quarta-feira, 20, o Restaurante 
Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) abriu as portas aos 
sergipanos. Localizado na Av. Barão de 
Maruim, s/n, o espaço possui estrutura 
ampla, moderna e imponente com 
capacidade de atender 104 pessoas com 
conforto e qualidade. O restaurante conta 
também com um mezanino perfeito para 
receber reuniões e confraternizações.

A diretora regional, Priscila Dias Felizola.

Para a diretora regional, Priscila Dias 
Felizola, a abertura do restaurante é a 
materialização do trabalho que vem sendo 
realizado no Senac. “Estou muito feliz que 
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a população sergipana já pode usufruir de 
toda a estrutura que montamos pensando 
em atender da melhor forma nossos clientes. 
Quero que aqui, assim como o Cacique Chá 
Bistrô, seja um lugar de alegria, boa comida 
e atendimento, realizado pelos nossos alunos 
em formação, de qualidade. O Senac preza 
pela excelência em tudo que faz”, ressalta.

O Restaurante Escola Senac disponibiliza, 
dentre seus diferenciais, uma adega 
especializada com 60 rótulos para quem quer 
apreciar um bom vinho e estacionamento, para 
clientes em atendimento, localizado na Av. 
Barão de Maruim, 181. 

Os sergipanos podem usufruir dos serviços 
no horário do almoço – das 12h às 15h- nas 
modalidades buffet e à la carte, e jantar – das 
18h30 às 21h30 - nas modalidades à la carte e 
buffet, que no mês de abertura, terá a comida 
italiana como tema. Informações e reservas no 
(79) 3212-1585.

Com um investimos de mais de 13 milhões 
nos 2.900 m² que compreendem o Centro 
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de Gastronomia e o Restaurante Escola, o 
Senac consegue atender mais de 130 alunos 
dos cursos da área de Hospitalidade. Vale 
ressaltar que os alunos exercem suas funções 
sempre acompanhados e avaliados por seus 
instrutores, enquanto aplicam o que foi 
aprendido em sala de aula na prática.

4/5GERAL
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PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE
As inscrições do Programa Senac de 

Gratuidade (PSG) para o curso de Garçom na 
unidade Aracaju estão abertas até o próximo 
dia 7 de agosto. 

O resultado dos selecionados para 
realizarem a matrícula será divulgado no dia 8 
de agosto. Os candidatos devem se inscrever 
no site clicando aqui: e ter idade a partir de 
18 anos e escolaridade a partir do 6º ano do 
ensino fundamental. O curso será realizado 
presencialmente no Centro de Gastronomia e 
possui carga horária de 360 horas.  

MATRÍCULAS ABERTAS
O Senac está com matrículas abertas 

para as áreas de Beleza, Saúde, Gestão e 
Negócios, Infraestrutura, Moda, Produção 
Cultural e Hospitalidade nas seis unidades da 
instituição. As matrículas podem ser realizadas 
presencialmente nas unidades Senac ou no link 
clicando aqui. Mais informações na Central de 
Atendimento no telefone (79) 3212-1560.

5/5GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
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FRASE DE EFEITO — OU 
NADA COM COISA ALGUMA

1/5GERALGERAL

LEO MITARAQUIS  - ESCRITOR E CRÍTICO LITERÁRIO

1/2

O Instagram é uma ferramenta virtual 
como outra qualquer, resguardadas as 
devidas e próprias características. Mas, 
como todo conjunto de instrumentos e 
utensílios empregados num ofício, pode se 
tornar, nas mãos de incautos e de intelectuais 
estelionários, por exemplo, a extensão 
disfarçada das garras do diabo. Hoje, ao ler, 
num perfil dedicado, salvo engano, à literatura, 
me deparei com a seguinte afirmação: “Não 
somos nós que lemos os clássicos mas, sim, 
os clássicos que nos leem”.

Hum... Como é que é mesmo, cara-pálida? 
Donde isso? Seja a frase de autoria do 
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responsável pelo perfil, seja dalgum prócer 
das Belas Letras, essa afirmação é falsa, 
mistificadora ou, na fala da rua, “Véi, é muita 
maconha. E maconha da ruim”.

Como frase poética, lírica; como anúncio de 
Alfazema, belezal. Mas, no contexto na qual 
foi dita, pleno de pompas e circunstâncias, a 
frase representa uma tese, diz respeito a um 
dado fenômeno, o que implica em um dado 
processo. Frase de efeito, efeito de perfumaria, 
reflexão chinfrim, é nada com coisa alguma.

Somos nós, se quisermos passar pela 
gratificante experiência, que lemos os livros, 
que lemos e, por vezes, compreendemos os 
clássicos e nos apaixonamos por eles. No mais 
das vezes, isso é salutar. A frase que deve sempre 
ser dita, ser lembrada, é que “um” livro será “o” 
livro quando estiver em nossas mãos, quando 
estiver sob nossos olhos sequiosos de emoções, 
de aventura, de lições e de poesia. E que sejam 
outros leitores aqueles que lerão em nós esses 
sentimentos, essas possibilidades. Amém.

lLeo Mitaraquis - 
Escritor e crítico literário
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Desde muito cedo que acompanho a luta de 
pessoas apaixonadas, e que dedicaram a vida 
a estudar e compreender a nossa identidade 
cultural, sou sobrinho neto e afilhado de Jose 
Calazans Brandão da Silva, historiador e 
pesquisador da cultura popular, todas as vezes 
que ele vinha a Sergipe eu o acompanhava 
para os eventos da cultura popular. E foi assim, 
que participei aos meus 15 anos do primeiro 
encontro cultural de Laranjeiras.

Conheci de perto pessoas importantes 
como Bráulio do Nascimento, Theo Brandão, 
Oswaldo Trigueiro, Roberto Bejamim, entre 
tantos outros pesquisadores e folclorista 
desse imenso país.

NOSSA SERGIPANIDADE

1/11
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Aprendi que foi o Silvio Romero, um 
sergipano de Lagarto, que chama atenção 
pela primeira vez no século XIX sobre a 
grande riqueza dos folguedos populares de 
Sergipe e no século XX Carvalho Deda lança 
Brefaias e Burundangas do Folclore Sergipano 
e volta a chamar a atenção para as nossas 
manifestações populares.

Conheço também por lá Antônio Garcia Filho, 
Jackson da Silva Lima, o maior inventariante 
da literatura e da cultura de Sergipe, Beatriz 
Gois Dantas, a guardiã da memória sergipana, 
Aglaé D’Avila Fontes, a nossa diva da cultura, 
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uma mulher essencial, e Luiz Antônio Barreto, 
meu amigo e que devemos muito da nossa 
sergipanidade a ele. Assim começa as minhas 
primeiras intervenções pela cultura popular.

Além de José Calazans sigo de perto a 
trajetória da professora Aglaé, da professora 
Beatriz e do Luiz Antônio Barreto. 
Acabei trabalhando com Aglaé e com o 
Luiz Antônio, como aprendi com essas 
referências e sigo aprendendo até hoje, 
sigo seus caminhos me aconselhando pelos 
ensinamentos e suas vivências. 

Luiz Antônio Barreto me disse uma vez – 
“A nossa cultura popular fara você entender 
a alma do povo sergipano”, anos depois a 
professora Aglaé disse - “Você tem a alma 
desse povo”. Se referindo aos brincantes e 
mestres da cultura popular de Laranjeiras 
cidade que trabalhei por cinco anos como 
Secretário Municipal de Cultura.

Tudo de teoria tinha visto, lido e estudado 
foi de grande valia, mais não chegava nem 
de perto da riqueza da convivência com 
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todos aqueles brincantes, aprendi ainda 
mais com a população daquela cidade.

Conheci de perto Mestres brincantes, 
poetas populares, artesões, artistas, 
músicos e muito deles viraram meus amigos, 
grandes Mestre, Sales do São Gonsalo da 
Mussuca, homem tranquilo e bastante agil 
na condução do grupo, Deca do Cacumbi 
cabra sabido(esperto) e que me ensinou o 
poder do conhecimento, Antônio Carlos, bom 
aluno e otimo professor, Zé Rolinha cabra 
inteligente e hoje o mais preparado mestre 
da cultura popular de Sergipe, Dona Nadir a 
maior artista popular que conheci, Maria da 
Conceição, mestra em alto grau de tradição, 
Efigênia, Dona Ana,  Barbara, Ciza, Duda, 
Nivalda, Tiquinho, Jorge, Cosme, as meninas 
da renda irlandesa entre tantos outros.

Escolhi a arte e a cultura para serem meus 
alimentadores, tanto espiritual como corporal, 
foi da arte e da cultura que vivi, constitui 
família e criei minhas filhas e ao meu trabalho 
devo todo respeito e consideração. 

O mestre Luiz Antônio dizia que precisamos 
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urgentemente aprender e entender a 
distribuição da nossa renda cultural: tanto a 
de ontem, da qual o folclore é uma amostra 
quanto a de hoje, na multiplicidade de suas 
manifestações.  E é bem mais fácil colocar 
essa responsabilidade para os outros, 
instituições, governos e prefeituras, que de 
fato muitos não conseguem entender o que é 
a cultura e o fazer cultural.

Ver sistematicamente os fazedores dessa 
cultura serem ludibriados, muitos pela 
igenuidade, outros pela cegueira do ego 
inflado, a grande maioria por despreparo. 
Calcei o meu trabalho na tentativa de mostras 
a cultura sergipana como o melhor produto 
desse nosso estado. Claro, que em toda área da 
vida tem gente boa e gente ruim, e na cultura 
não seria diferente. Aproveitadores, canalhas, 
invejosos os encostados como diria meu amigo 
Manuel, mas também tem muita gente de 
caráter, honesto, transparente e preparado, e 
olhe que não estamos aqui falando de talento.

Ouvi muitas setores produtivos, o 
estranhamento e dos nossos artistas 
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questionamentos sobre a marca trabalhada 
em todo Brasil “Sergipe é o pais do forró” e tive 
que várias vezes fazer a defesa. Os motivos 
deixo na imaginação de todos. Mas vejam, 
Sergipe sempre festejou os santos juninos nos 
75 municipios, nos povoados, nos bairros, casa 
a casa, se transformando em um grande arraiá 
numa grande e tradicional festa. 

Luiz Gonzaga o maior ícone do forró 
brasileiro afinava sua sanfona em Itabaianinha 
com o pai do grande Batista do acordeom, 
e só assim virou o rei do baião. Aqui nasceu 
Josa o Vaqueiro do Sertão, aqui é que se faz o 
barco de fogo, o buscapé, e é aqui que todos 
os forrozeiros do Brasil se instalavam no mes 
de junho, Anastacia, Dominguinhos, Marines, 
Jorge de Altinho, Alcimas Monteiro, Aldemário 
Coelho, Sandro Beck, Durval Vieira, Ze Duarte, 
Zé Nilton, e foi aqui que se instalam e fazem 
morada, , Zé Rosendo e Marluce,  Gerson Filho 
e Clemilda, foi daqui que ela se lançou e virou 
uma estrela nacional. 

É no nosso Pais do Forró que encontramos 
Erivaldo de Carira, Edgar do Acordeon, Luiz 
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Paulo, Passarada do Ritmo, Ismael, Zito, 
Batista do Acordeon, Lourinho do Acordeon, 
Gildo Ararão, Raimunda Andrelina, Pavio do 
Forro, Amorosa, Antônio Carlos du Aracaju, 
Cabeça de Frade, Luiza Lú, Sena, Joseane 
de Josa, Virginia Fontes, Calcinha Preta, 
Cebolinha do Forró, Sergival, Luiz Fontinelle, 
Walter Nogueira, Jorge Maravilha, Waltinho 
do Acordeon, Erivaldinho, Cobra Verde, 
Bando de Mulheres, Nubia Faro, Bolo de 
Feira, Carvalhinho e o Grupo Repente, Xote 
Baião, Robertinho dos 8 Baixos, Fogo na 
saia, Correia dos 8 Baixos, Tonho Baixinho, 
Rogerio e o seu Chamego Bom,  entre tantos 
artistas que deram suas contribuições 
importantes ao nosso País do Forro.

A nova safra tá ai, mostrando que não 
foi em vão toda a luta dos nossos artistas, 
chegaram com força total e com muita 
qualidade, temos hoje o maior sanfoneiro do 
pais um musico com muita técnica e bom 
gosto, Mestrinho filho de Erivaldo de Carira, 
hoje a maior referência musical de Sergipe 
e do Brasil, com ele desembarca um time de 
músicos, compositores e cantores da música 
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junina nordestina. Lucas Campelo, Balança 
Eu, Lukinhas, Trio Os Três Moleques, Mimi do 
Acordeom, Joba, Thaís Nogueira, Zé Tramela, 
Chiquinho do Além Mar, Glaubert Santos, 
Bobinhos do Forró, Forro Maturi, um celeiro 
de ótimos e produtivos artistas. São trios, 
quadrilhas juninas, grupos de cultura popular, 
um pais de oportunidade de emprego e renda.

Os artistas se renovam, os mais 
experientes tentam se modernizar. Só a 
gestão é que continua caduca, seja no 
estado e principalmente nos municípios. Só 
esse ano nós tivemos mais de 80 milhões 
colocados nos festejos juninos a palavra 
correta seria de investimento. 

Uma boa parte desse recurso sai do estado 
e vão parar nas contas de empresários e 
artistas que nem imposto pagam aqui. É 
claro que temos que ter atrações nacionais, 
não vivemos em uma bolha, mas como o 
dinheiro é público deveríamos priorizar a 
cultura e os nossos artistas. Uma quadrilha 
junina para se apresentar investe entre 150 
mil e 300 mil reais, um cantor ou banda 
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investe em cada apresentação de 5 mil a 10 
mil reais. Precisamos saber os números de 
fato dos nossos festejos, se calcula que no 
nordeste os festejos juninos movimentam 
a economia mais de 2 bilhões de reais, em 
Sergipe, não temos esses números, mas 
alguns economistas e artistas fazem uma 
conta de pelo menos 200 milhões, recursos 
que, gera emprego e renda, se fosse tratado 
profissionalmente, com bom censo e amor ao 
nosso estado com certeza seria muito mais.

Alguns gestores sempre colocam: - Se 
não tiver o artista do momento, não teremos 
público. “Para eles qualquer um que esteja 
tocando no paredão dos filhos ou amigos, é o 
artista de momento independente do estilo”, 
para outros quanto maior a fama, maior é o 
cachê, e muito melhor para a negociar. Esses 
não são gestores são empresários e que 
tem todo o direito de fazer o que quiser com 
dinheiro deles e não público.

Primeiro o turista que traz dinheiro para 
o nosso Pais do Forró, vem a procura de 
novidade, não o que ele pode encontrar em 
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qualquer lugar. Aqui a novidade para eles é a 
nossa cultura, nossos costumes e os nossos 
artistas. Para o nosso povo a satisfação de 
dançar, cantar, brincar, ver as quadrilhas, 
soltar fogos, ascender as fogueiras, comer 
comidas típicas e sim, assistir um bom show 
de São João com grandes nomes da música 
junina nacional, é o que fez e faz Sergipe ser 
o País do Forro. Temos o ano todos para ouvir 
qualquer tipo de música, 

Tobias Barreto dirigido ao Brasil, em 1870 
escreveu: “Por que não te ergues; ó Brasil 
fecundo; Por vastas ambições, por fortes 
brios? Que glória é esta de mostrar ao 
mundo em vez de grandes homens, grandes 
rios?”, Por que mostrar ao mundo o nosso 
caranguejo e não a nossa cultura e tradição? 
A nossa cultura nos pertence e podemos 
fazer dela um produto de sustentabilidade 
da nossa gente. Há ainda uma série de 
conceitos e dificuldades de estabelecer 
o tamanho dessa transformação, mas 
independente dos critérios, certo é que a 
economia da cultura, criativa e da lúdica é a 
maior vocação de Sergipe.
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Luiz Antônio Barreto escreveu: 
SERGIPANIDADE é o conjunto de traços 
típicos, a manifestação que distingue a 
identidade dos sergipanos, tornando-o 
diferente dos demais brasileiros, embora 
preservando as raízes da história comum. 

A SERGIPANIDADE inspira condutas e 
renova compromissos, na representação 
simbólica da relação dos sergipanos com a 
terra, e especialmente com a cultura, e tudo 
o que ela representa como mostruário da 
experiência e da sensibilidade.

Não sou nenhum intelectual acadêmico 
e nem academicista, sou um apaixonado 
por minha terra e em tudo que ela contém. 
Respeitar e defender a sergipanidade é honrar 
a luta de homens e mulheres que dedicaram 
a vida ao estudo, a pesquisa e a determinação 
na defesa da cultura sergipana.
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EDITORIAL

caderno O VOTO, que começa a ser 
editado à partir desta edição do 
CINFORM ONLINE, chega para levar 

aos milhares de leitores do mais completo 
jornal semanário de Sergipe tudo sobre 
as Eleições 2022 quando estarão sendo 
disputados no dia 2 de outubro os cargos de 
presidente, governador, senador, deputado 
federal e deputado estadual que, este ano, 
já experimenta um clima de verdadeira 
guerra em todos os níveis de disputa. Claro 
que a briga pela Presidência da República, 
que já adquiriu, momentaneamente, um 
clima de polarização entre o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e o atual ocupante 
do Palácio do Planalto, o presidente Jair 
Messias Bolsonaro, chama atenção por conta 
do radicalismo que se observa nos dois 
lados. E o pior é que esse radicalismo tende 
a aumentar e tomar ares de tragédia com a 
proximidade da data do pleito. 

Entretanto, também se observa em vários 
estados a mesma situação protagonizada por 
“lulistas” e “bolsonaristas” mais exaltados a 
ponto de muitas autoridades ligadas às áreas 
do Direito e da Segurança Pública já terem 
se manifestado sobre o perigo que esse 
clima representa para o processo eleitoral 
em curso. Afinal, na quarta-feira, dia 20, 

O VOTO ESTÁ DE VOLTA 
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já começou a contagem regressiva para a 
realização das convenções partidárias.

E hoje, segunda-feira 25, estamos a 
exatos setenta dias das eleições, um tempo 
aparentemente curto, mas suficiente para que 
se registrem fatos lamentáveis envolvendo 
os mais radicais da chamada esquerda ou 
da direita brasileira. Na verdade, envolvendo 
aqueles grupos representados pelos que 
estão no poder e o que querem chegar ao 
poder. Nada mais que isso, pois essa coisa de 
esquerda ou direita é coisa que não existe. 

Na verdade, como diz o pré-candidato 
a presidente da República Ciro Gomes, 
o país vive um momento dramático na 
história brasileira e “é preciso escapar dessa 
polarização que restringe o país a dois lados 
antagônicos que não dialogam e bloqueiam 
qualquer debate nacional sobre os problemas a 
combater e a soluções a encontrar”. A maioria 
dos brasileiros espera e merece mais do que 
essa polarização irracional. 

O mais importante de tudo é que exista um 
clima capaz de dar tranquilidade e possibilitar 
que os milhões de leitores no Brasil e os 
milhares em Sergipe possam exercer o seu 
direito sagrado de voto e que possa eleger os 
nomes mais qualificados e preparados para 
ocupar cargos tão importantes quanto os de 
presidente, governador, senador, deputado 
federal ou de deputado estadual. E viva o voto!
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PROS REALIZA CONVENÇÃO 
O Partido Republicano da Ordem Social 
(PROS), que em Sergipe tem como presidente 
o ex-deputado federal e médico Jorge Alberto 
Teles Prado (foto), vai realizar no próximo 
dia 2 de agosto, das 9 às 13 horas, na sede 
do Clube de Dirigentes Lojistas (CDL), em 
Aracaju, a sua Convenção Estadual, quando na 
oportunidade serão definidas as candidaturas 
oficiais dos diversos postulantes aos cargos 
de governador, senador, deputados federais 
e estaduais do partido que irão disputaras 
eleições do dia 2 de outubro. A expectativa é 
de que o partido tenha candidatos em todos os 
níveis, inclusive para governador do estado.l

EDSON LUIZ E CIRO GOMES 
O ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro e 
hoje pré-candidato a deputado federal pelo 
PDT, Edson Luiz Campos Silva (foto), mais 
conhecido como Frei Edson, tem defendido 
abertamente em Sergipe o nome do ex-
ministro e ex-governador Ciro Gomes como o 
mais preparado pré-candidato à Presidência 
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da República. Na noite de quarta-feira, ele 
assistiu ao lançamento oficial da candidatura 
do pedetista e tem programado uma série 
de ações, especialmente nos municípios da 
Grande Aracaju visando divulgar o nome de 
Ciro Gomes para presidente e o seu como 
postulante à Câmara Federal.l

CONVENÇÃO DO PSTU 
O Partido Socialista dos Trabalhadores 
unificado (PSTU) realizou na última sexta-
feira a sua convenção que homologou 
as candidaturas de Elinos Sabino para o 
governador, Leidi Lima para vice e Heraldo 
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LÍCIA MELO 
CONVIDADA
A ativista e pré-
candidata a deputada 
federal por Sergipe 
Lícia Melo (foto) 
será uma das 
convidadas especiais 
a participar hoje, em 
São Paulo, de um 
Almoço Exclusivo 
com o Presidente 
da República, Jair 
Messias Bolsonaro, 
no luxuoso 
Palácio Tangará. 
O honroso convite foi do Grupo VOTO – a 
única plataforma de relações governamentais 
fundada e liderada por mulheres no Brasil e 
que há 18 anos trabalha a construtiva relação 
entre o poder público e o setor privado, a 
favor da sociedade, fomentando e elevando 
o protagonismo feminino nos núcleos de 
decisão e de poder. O ciclo Brasil de Ideias 

Góes para o senado. O evento aconteceu 
na sede do Sindipetro, em Aracaju, quando 
também foram homologados os nomes dos 
candidatos a deputados federal e estadual. O 
partido defende um projeto compromissado 
apenas com quem produz a riqueza em 
Sergipe. Em nível nacional, o PSTU tem como 
pré-candidata à Presidência da República a 
sergipana por adoção Vera Lúcia. l
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SUELI OURO É FEDERAL
Um click especial na pré-candidata a deputada 
federal Sueli Ouro, do PSD, o mesmo partido 
do pré-candidato a governador Fábio Mitidieri. 
Ela está ao lado da amiga e bibliotecária Inês 
Sá Freire e do editor do caderno O VOTO, 
jornalista Toni Alcântara, que a convidou 
para uma entrevista exclusiva para o jornal 
CINFORM ONLINE. Sueli está entusiasmada 
com sua pré-candidatura e acredita que Fábio 
Mitidieri vence a eleição para governador em 
dois de outubro próximo e, para isso, está 
trabalhando bastante divulgando o seu nome 
em vários municípios do estado. A coluna 
deseja sucesso aos dois! l

Mulher – Especial Eleições 2022 – convidou 
os principais candidatos à presidência da 
República para dialogar e se aproximar das 
mais importantes empresárias e executivas do 
país. O convite é assinado por Karim Miskulin, 
presidente Grupo VOTO.l
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JACKSON VAI COM LULA E ROGÉRIO
A afirmativa acima ainda não é oficial, por 
enquanto, mas há quem diga que o ex-
governador Jackson Barreto vai mesmo aderir 
à pré-candidatura do senador Rogerio Carvalho 
depois que desistiu de ser postulante ao cargo 
de Senador pelo lado governista. Eleitor de 
carteirinha do ex-presidente Lula, JB deixa no 
ar essa possibilidade, como é bem do seu estilo, 
e cria um suspense até que todos conheçam o 
seu verdadeira palanque quando as campanhas 
forem iniciadas em breve. A questão é saber 
se ele combinou isso com o senador Rogério e 
também com Lula. O tempo dirá! l

7/10



75

O
 V

O
T

O
E

D
IÇ

Ã
O

 2
5

0
 A

N
O

 4
 -

 2
5

 D
E

 J
U

LH
O

 2
0

2
2

ADRIANA 
LEITE É 
ESTADUAL 
Agora é 
oficial. A ex-
vice-prefeita 
de Estância, 
professora 
Adriana Leite, 
filiada ao 
Podemos, 
lançou na 
última terça-
feira, 19, 
oficialmente, 
a sua pré-
candidatura 
a deputada 
estadual e 
manifestou 
segurança de que o pleito deste ano deve 
lhe ser bem diferente do de 2018, no qual 
disputou também uma vaga na ALESE, 
mas não conseguiu êxito ao obter apenas 
13.012 votos pelo PRB. Agora, ela demonstra 
confiança ao afirmar com todas as letras: 
“Estando na Alese, lutarei com meus 
princípios e meus valores em favor do povo”. l

ANDRÉ DAVID NA CULTURA
Na última sexta-feira, o delegado André 
David, pré-candidato a deputado federal pelo 
Republicanos, concedeu mais uma entrevista 
à uma emissora de rádio para falar sobre sua 

8/10
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ÁUREA RIBEIRO EM CANINDÉ 
Quem esteve em Canindé do São Francisco 
neste final de semana foi a pré-candidata a 
deputada estadual Áurea Ribeiro, que vem 
a ser mãe do deputado federal e também 
pré-candidato à reeleição Gustinho Ribeiro 
e esposa do conselheiro do Tribunal de 
Contas de Sergipe, Augusto Ribeiro, o 

pré-campanha e também o que ele pensa das 
eleições e do trabalho que ele desenvolveu na 
SSP no combate à criminalidade.  Desta vez, foi 
no programa INOVE Notícias, da Rádio Cultura, 
apresentado pelo radialista Kleber Alves. André 
fez questão de ressaltar a importância do 
voto consciente de cada eleitor nesse pleito, 
considerado por ele “uma verdadeira arma 
que, se for bem usada, pode trazer benefícios 
à população, do contrário, pode acabar se 
tornando uma arma contra essa mesma 
população por ter feito uma escolha errada”.l

9/10
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VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Pupinha de Lagarto. Áurea e Gustinho foram 
recepcionados pelo vice-prefeito Joselildo 
Almeida do Nascimento, o conhecido Pank. 
Na foto, a professora Loide Marques, esposa 
de Pank e Áurea Ribeiro. l

10/10
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com esse pensamento que o ex-
deputado estadual e hoje pré-candidato 

a deputado federal Pastor Antônio dos 
Santos pretende ocupar mais uma vez um 
parlamento, só que agora em Brasília já que 
ele ocupou por quatro vezes uma cadeira 
na Assembleia Legislativa de Sergipe, 
onde teve uma atuação de destaque e foi 
considerado o verdadeiro representante do 
mundo cristão naquela Casa Legislativa.

Para o Pastor Antônio, “o parlamentar ao 
ser eleito, não deve esquecer que recebeu 

É

PASTOR ANTÔNIO DOS SANTOS 
“O POLÍTICO É UM 
EMPREGADO DO POVO!”

Na Assembleia Legislativa de Sergipe, Pastor Antônio sempre 
foi um defensor dos interesses maiores da população

FO
TO

S 
DI
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A
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por delegação do eleitor através do voto, o 
mandato, para representá-lo. Suas atribuições 
são elaborar leis, fiscalizar o executivo, 
examinar criteriosamente a destinação dos 
recursos através do orçamento, procurando 
sempre atender os anseios da população, pois 
o político é empregado do povo”.

O ex-deputado estadual está na disputa por 
uma vaga de deputado federal e acredita, está 
confiante em Deus e nos eleitores sergipanos 
que obterá êxito nesse novo desafio. Após 
analisar diversos convites, Pastor Antônio 
dos Santos optou em filiar-se ao Partido 
Progressistas (PP) e é um dos nomes fortes 
que o agrupamento apresentou durante reunião 
com os pré-candidatos realizada em Aracaju.

Com larga experiência na política, tendo 
sido eleito deputado estadual por quatro 
mandatos, também foi vereador de Aracaju, 
Pastor Antônio dos Santos é representante 
do segmento evangélico como membro 
da Igreja Assembleia de Deus Missão. 
Segundo ele, chegou o momento de buscar 
uma vaga na Câmara dos Deputados e o 
Progressistas foi a melhor opção por se 
identificar com seus princípios e valores.
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3/5

“Para mim, será honroso exercer um 
possível mandato pelo Progressistas, que 
demostrou muita força e união. Além de 
apoiar esse homem preparado, que muito 
tem contribuído para Sergipe e para o 
Brasil, que é o pré-candidato ao Senado 
Federal, Laércio Oliveira, dono de uma 
história política invejável e honrada”, 
disse Pastor Antônio.

Além da sua experiência parlamentar, por 
ter sido um deputado atuante na Assembleia 
Legislativa de Sergipe, Pastor Antônio dos 
Santos demonstra, na prática, ter um profundo 
conhecimento da realidade do Brasil hoje. 
Conta que pelo cenário que está o país hoje, 

Para disputar uma cadeira para a Câmara Federal, 
Pastor Antônio fez a opção pelo partido Progressistas
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espera, torce e vai trabalhar pela recomposição 
da nossa economia e está confiante que a 
recessão diminua gradativamente.

“Recessão é exatamente o desemprego. 
Havendo aquecimento da economia, temos a 
expectativa de fim da recessão e começo de 
um crescimento. A gente vem discutindo isso 
a nível, não somente de assembleia, mas a 
nível de Brasil. Que país precisa retomar o 
Parque Industrial de investimentos. O Brasil 
tem muitas exportações, mas exporta a 
matéria-prima. Um país que se respeita, que 
investe em tecnologia, ele exporta o mínimo 
de matéria-prima, mas exporta produtos 
industrializados”, avalia.

E mais: “Esses trabalhadores que 
trabalham com a área de matéria-prima, 
média de salários desses é de mil reais. Já o 
salário daqueles que trabalham na Indústria, 
a média de salário é de 4,5 mil reais. Então o 
Brasil precisa melhorar a indústria para gerar 
emprego e riqueza”, faz questão de ressaltar.

Chama atenção ainda para o fato de 
que a inversão de exportação de produtos 
industrializados ao invés de matéria-prima, 
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traz atrasos para a Economia do país. “O Brasil 
exporta soja, petróleo bruto, minério de ferro, 
e isso não é certo. A China, inteligentemente, 
importa muita matéria-prima, mas só exporta 
produtos. E Brasil precisa tomar essa lição, 
com melhor condição de ganho para o 
trabalhador”, finaliza.

UM POLÍTICO FICHA LIMPA - O Pastor 
Antônio dos Santos segue recebendo 
apoio para seu projeto de conquistar uma 
cadeira na Câmara dos Deputados. Com 
quatro mandatos de deputado estadual 
e um vasto conhecimento dos problemas 
que afligem a população brasileira, 
recebeu do seu partido a missão de 
disputar o cargo de deputado federal. 

Mesmo consciente das dificuldades, 
principalmente para quem faz política com 
decência, sem compra de votos, Pastor 
Antônio aceitou o desafio e já está em 
pré-campanha. Sério, cumpridor dos seus 
deveres e de competência comprovada, 
o parlamentar tem conquistado adesões 
importantes no interior e na capital.

5/5
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ex-prefeito de Itabaiana e pré-
candidato ao governo de Sergipe, 

Valmir de Francisquinho (PL), resume na 
frase acima o que ele pensa sobre esse 
seu projeto que hoje enfrenta todo tipo 
de ameaça graças “à perseguição política 
que eu tenho sido vítima e que jamais foi 
vista na história de nosso Estado”. Quando 
perguntado sobre qual o fator principal, 

O

VALMIR DE FRANCISQUINHO 
“NÃO DESISTAM DE 
SERGIPE, POIS EU 
NÃO DESISTI E NÃO 
DESISTIREI NUNCA” 

Valmir quando anunciou oficialmente que era pré-candidato 
ao governo de Sergipe em ato festivo e concorrido

D
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decisivo, que o levou a tomar a decisão de 
ser candidato a governador, Valmir não pensa 
duas vezes: “O clamor do povo. Eu não posso 
ser candidato de mim mesmo. Só posso ser 
candidato a partir do entendimento político 
de nosso grupo, mas, principalmente a partir 
da vontade do povo”. E essa vontade, para 
ele, está expressa em todas as pesquisas 
de opinião feitas até o momento. “Isso só 
me anima, me dá fé e confiança para seguir 
em frente”, diz com entusiasmo. Veja a 
seguir o melhor da entrevista exclusiva ao 
jornalista Toni Alcântara, editor responsável 
do Caderno O VOTO.   

O VOTO: Fale sobre sua trajetória como 
cidadão, profissional e político. Alguns dados 
importantes como idade, filiação, data e 
local de nascimento. Em resumo, quem é 
Valmir de Francisquinho?

Valmir de Francisquinho: Sou um homem 
simples, de origem simples, mas muito 
honrada. Sou filho de Maria dos Santos 
Costa e de Francisco dos Santos Costa, o 
meu saudoso pai Francisquinho dos Porcos. 
Nasci, me criei e vivo em Itabaiana. Eu e 
toda a minha família nascemos no povoado 
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Pé do Veado. Fiz carrego na feira, ajudei meu 
pai e me tornei marchante de porco, como 
ele. Sempre trabalhei duro, sempre com base 
nos aprendizados que tive de meu pai e de 
minha mãe, respeitando a todos, mas sem 
deixar que ninguém fizesse uma cangalha em 
meu pescoço. Não tenho medo do trabalho 
e fiz disso a minha forma de viver, com 
honestidade, transparência e seriedade. E 
me considero uma pessoa de bem com a 
vida, feliz e realizado, pois tive e tenho a 
oportunidade de passar isso tudo para meus 
quatro filhos. E digo sempre: tudo o que o 

Em momento algum, o ex-prefeito Valmir perdeu 
o bom humor e a confiança em seu projeto político
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ser humano precisa é de uma oportunidade 
para fazer o seu melhor. E em todas as 
oportunidades que tive, em qualquer coisa 
que fiz, seja como marchante, como dono de 
autoescola, como vereador e como prefeito 
de Itabaiana, sempre fiz o meu melhor 
com base nesses ensinamentos que tive a 
felicidade de receber já em minha casa, na 
minha base familiar.

A partir de quando, especificamente, 
a política entrou na sua vida e por qual 
motivo? Eu estava estudando no colégio 
Murilo Braga. E a turma insistia que eu 
fosse candidato a presidente do Grêmio 
Estudantil. Aí eu encarei, fui presidente por 
duas vezes e elegi meu sucessor. Naquela 
época, meu pai, sugeriu que fosse candidato 
e eu respondi que não tinha nem como andar 
pelos povoados, mas eu via com bons olhos, 
pois eu sou do povo e entendo que o povo 
tem que participar também, não só os nomes 
tradicionais é que merecem uma chance, 
uma oportunidade de entrar para a política. 
Aí minha mãe pegou umas economias que 
ela tinha e me ajudou a comprar um carro 
usado, um Corcel II verde, me lembro como 
hoje. Aí eu comecei a rodar, a conversar 

4/14
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com as pessoas e me elegi o vereador mais 
novo, daí em diante foram mais quatro 
eleições para vereador e depois duas para 
prefeito. Sempre sendo mais votado a cada 
eleição. E quando chegou a chance de ser 
candidato a prefeito, eu apenas pedi uma 
oportunidade. Se não desse certo, as pessoas 
não precisariam mais votar em mim. Pelo 
jeito deu tão certo que as pessoas votaram, 
me reelegi e elegi meu sucessor. Tudo isso 
sempre pedindo uma oportunidade para 
trabalhar pelo povo.

Vereador, prefeito e agora quer ser 
governador...o senhor não está “pulando 
etapas” na carreira política ou acha que esse 
é o seu momento para esse salto maior? As 
vezes as pessoas confundem a atividade 
política como se fosse uma profissão. E 
não é isso! Política é uma forma de poder 
ajudar a coletividade, ajudar o povo. E aí 
não importa se você é vereador, prefeito, 
deputado, governador ou qualquer outro 
cargo. O que importa é fazer o seu melhor 
e ajudar as pessoas. E é isso o que estou 
propondo agora: se Sergipe me der uma 
oportunidade, vou fazer a melhor gestão que 
um governador já fez em toda a história. 

5/14
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E meus passos na vida pública até este 
momento confirmam que estou pronto para 
essa missão. Basta o povo confiar que eu 
garanto que não vou decepcionar, trabalharei 
muito e farei Sergipe deixar de ser conhecido 
como o menor Estado da Federação para 
ser conhecido como o melhor Estado da 
Federação.

Qual o fator principal, decisivo, que o 
levou a tomar a decisão de ser candidato a 
governador? Isso eu digo desde sempre: o 
clamor do povo. Eu não posso ser candidato 
de mim mesmo. Só posso ser candidato a 
partir do entendimento político de nosso 
grupo, mas, principalmente a partir da 
vontade do povo. E eu disse, lá atrás, que só 
seria candidato se as pesquisas apontassem 
que o povo queria o nosso nome. E isso 
vem acontecendo. Então, o fato principal é 
mesmo a vontade popular. E se o povo me 
confia esse desafio, eu não fujo dele. Jamais 
fugi do trabalho e não vai ser agora que 
passarei a agir assim. Se o povo quer, aqui 
estou!

Por que tem tanta gente e interesses 
querendo “abater o Pato” nesse vôo mais 

6/14
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ambicioso, digamos? Na verdade, essa 
pergunta tem que ser feita a essa turma que 
gasta milhões contratando advogados para 
ajudar na acusação em Brasília, tentando 
criminalizar a utilização da cor azul. Mas eu 
entendo que o que eles não aceitam é que 
um filho do povo, alguém que não foi criado 
em laboratório, em gabinetes oficiais, tenha 
a possibilidade de governar esse mesmo 
povo de onde eu vim e aonde eu me sinto 
realmente bem. Isso não atravessa na garganta 
deles, que acham que só eles e quem eles 

Valmir sempre inspecionava as obras realizadas na 
Prefeitura de Itabaiana durante a sua administração

7/14
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decidirem é que pode chegar ao governo. É 
uma visão discriminatória e perseguidora da 
parte deles e o povo está dando a resposta. 
Quer dizer que o filho do pobre não pode ser 
advogado, empresário, médico e muito menos 
governador? Além disso, eles sabem que eu 
recuperei Itabaiana do atraso e da quebradeira 
em menos de um ano. E sabem que eu farei 
isso em Sergipe também. Com isso, todo esse 
falatório deles de que não tem dinheiro, de 
que não pode isso, não pode aquilo, cairá por 
terra assim que, caso o povo sergipano assim 
entenda, eu comece a governar o Estado. É 
possível fazer o que o povo necessita, com 
trabalho, com honestidade e com seriedade. 
Tem uma frase do saudoso Marcelo Déda que 
eu gosto muito: “quando o dinheiro é pouco, 
mas a honestidade é muita, dá pra fazer, sim!”. 
E, também faço questão de lembrar um outro 
grande líder, um dos maiores governadores que 
Sergipe já teve, João Alves, que lá em seus 
primeiros mandatos já dizia: “mãos à obra”. 
Com trabalho, tudo se vence. Com trabalho, 
tudo se conquista. Deve ser por isso que eles 
lutam tanto para “abater” o Pato. Eles nem 
trabalham e nem querem dar espaço para 
quem trabalha. Mas, com fé em Deus e no 
povo sergipano, isso vai mudar!

8/14



91

O
 V

O
T

O
E

D
IÇ

Ã
O

 2
5

0
 A

N
O

 4
 -

 2
5

 D
E

 J
U

LH
O

 2
0

2
2

Qual a avaliação que o senhor faz hoje 
do quadro sucessório estadual? Mudança. 
O povo sergipano quer mudança. Mas quer 
fazer isso com segurança, com a certeza 
de que quem for eleito tem capacidade 
administrativa testada e aprovada. E isso 
é o que nós oferecemos para a população. 
Não gosto de falar de adversários, eles que 
fale por si. Mas eu vejo que a mudança é o 
principal sentimento do eleitorado sergipano. 
E estou à disposição do nosso povo 100%!

E no âmbito federal para Presidente da 
República? Vejo que há um sentimento de 
muita divisão, de muita divergência e, nem 
sempre, de interesse no que realmente 
importa, que é cuidar da população. Mas 
entendo que, com fé em Deus, os ânimos se 
apaziguarão e a população saberá escolher 
bem, no final das contas.

Como o senhor responde aos “inimigos 
gratuitos” que o condenam por não ter 
tomado uma posição pública de apoio 
ao presidente Bolsonaro? Primeiro que 
eu vejo como algo estúpido, terrível 
mesmo, qualquer que seja o candidato 
esquecer Sergipe pra ficar se escorando 

9/14
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em candidaturas nacionais. Isso é falta de 
personalidade e de coragem para trabalhar 
pelos sergipanos. E já aconteceu em outros 
momentos da nossa política e os resultados 
não foram bons. Pra ficar num único 
exemplo: já tivemos governadores ligados a 
presidentes durante uma importante obra, 
que é duplicação da BR 101. E até hoje essa 
obra não terminou!. O que importa mesmo 
é que o governador seja sério e trabalhe, aí 
qualquer presidente respeita. Agora, esses 
“inimigos” não são inimigos de Valmir, são 
inimigos do povo e mentem na maior cara de 
pau. Eu sou partidário, sou do PL, partido 
ao qual o presidente Bolsonaro se filiou e 
eu já declarei que voto nele, sem problema. 
Acontece que, diferentemente dessa turma 
que usa candidatos nacionais como muleta, 
eu estou aqui é para debater, discutir e 
arranjar soluções é para os problemas de 
Sergipe. E acho muito feio, vazio mesmo, 
quem não assume a sergipanidade pra ficar 
debatendo questões nacionais. Elas são 
importantes, claro, mas, para mim, Sergipe e 
o nosso povo é que realmente importam.

Curta e objetiva: que nota o senhor 
dá para o prefeito Edvaldo Nogueira, e 

10/14
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porque? Não gosto desse negócio de nota. 
Mas considero que Edvaldo é um bom 
gestor, trabalha com seriedade e respeito 
à população. E se não fez mais é pelo fato 
de termos um governo estadual fraco e sem 
disposição para o trabalho. Aliás, já disse e 
repito que ele seria um grande candidato, 
até porque o povo está buscando gente com 
o perfil de gestor para confiar os destinos do 
Estado. Eles não escolheram Edvaldo sabe-
se lá porque, aí é coisa deles. Mas o povo 

Valmir acredita que será candidato ao governo 
de Sergipe, mesmo muitos trabalhando contra

11/14
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segue preferindo um gestor com qualidade 
comprovada. E é aí que se encaixa Valmir de 
Francisquinho nessa disputa.

Também curta e objetiva: que nota vai 
para o governador Belivaldo Chagas e 
porque? Acabei de dizer que considero o 
governo dele fraco. Mas veja, fraco para 
trabalhar. Mas na hora de perseguir, aí ele 
vira um bicho brabo. Agora, vejam: Belivaldo 
está no centro das decisões desde sempre. 
Foi vice de Déda e depois secretário de 
Educação, depois foi vice de Jackson e 
chegou ao governo. Como é que pode ele, 
nesse atual de mandato, só vir a fazer 
alguma coisa, algumas ações, no último ano 
do mandato dele? A população não elege 
alguém para trabalhar apenas faltando seis 
meses pra eleição. É isso o que temos que 
discutir, é esse modelo falido de gestão que 
tem que mudar. Eu fui prefeito de Itabaiana 
por 8 anos e nunca tirei férias, nunca deixei 
a cidade em feriado ou finais de semana. 
O político eleito não pode ser um servidor 
público privilegiado. Alguém contrata um 
funcionário pra trabalhar apenas um ou dois 
dias na semana? Mas, como disse, não gosto 
de dar notas, isso é coisa de professor. E os 

12/14
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professores sergipanos é que sabem que nota 
que o governador merece. E melhor ainda: 
o povo sergipano é que deve dar a nota a 
Belivaldo, através do voto!

Última nota: qual o senhor dá para um 
tal de Jair Messias Bolsonaro, que vem a 
ser o presidente da República de plantão? 
Sem dar nota, entendo que se trata do 
pior momento da humanidade inteira, dois 
anos de pandemia e, agora, mais de seis 
meses de uma guerra estúpida, que só gera 
sofrimento e dificuldades para o povo da 
Ucrânia e do resto do mundo. É tudo muito 
difícil. E tem esse negócio de dar resposta 
pra tudo. E aí eu até entendo, pois já dei 
umas respostas mais duras, porque a gente 
também perde a paciência. Mas eu tenho 
me controlado e, humildemente, acho que 
o presidente não deveria responder a todas 
as provocações. E, quanto ao governo dele, 
vejo que tem falhas, como todos, mas 
não vejo má intenção e nem preguiça. O 
problema é que são muitas situações que 
nenhum presidente teve que enfrentar. Mas 
torço muito que Deus ilumine os caminhos 
e as decisões dele. Pois tudo em que ele 
acertar, o benefício será para a população.

13/14
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Sua mensagem final aos leitores e 
internautas ligados no CINFORM ONLINE, 
que toda segunda-feira é visto por mais de 
300 mil pessoas só em Sergipe? Mudança. 
Não desistam de Sergipe, pois eu não 
desisti e não desistirei. Tenho sido vítima 
de uma perseguição política jamais vista 
na história de nosso Estado. Primeiro 
me prenderam porque eu quis manter 
um matadouro público, responsável por 
centenas de empregos diretos e indiretos, 
aberto. Me prenderam e fecharam 36 
matadouros, que, caso seja eleito e os 
prefeitos desejem, colocarei o Estado para 
garantir a reabertura e o retorno do emprego 
de milhares de pais e mães de família. 
Depois, por conta de uma cor azul, querem 
me impedir de disputar democraticamente 
as eleições. Uma cor virou um crime para 
atender as perseguições deles. Mas eu 
não esmoreci, estou pré-candidato, serei 
candidato e, com a mercê de Deus, serei 
governador de todos os sergipanos. Por 
isso, repito: mantenham a esperança e a fé 
na mudança, pois o bem sempre vence. E 
vencerá mais uma vez!

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

14/14
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omeçou na segunda-feira, 18, o prazo 
para quem estará em trânsito, no dia 

da votação, informar à Justiça Eleitoral local, 
fora do seu domicílio eleitoral, onde votará. 
O voto em trânsito é permitido somente para 

C

ELEITOR JÁ PODE PEDIR 
AUTORIZAÇÃO PARA 
VOTAR EM TRÂNSITO

ABDIAS PINHEIRO/SECOM/TSE

Qualquer eleitor apto para votar já pode 
pedir autorização para votar trânsito
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eleitores que estão com o título regularizado 
e estejam, no dia do pleito, em municípios 
com eleitorado acima de 100 mil pessoas. O 
prazo final é até 18 de agosto.

Quem estiver fora de seu estado poderá 
votar somente para presidente da República. 
Já o eleitor fora de sua cidade, mas em outro 
município no mesmo estado, poderá votar 
para todos os cargos em disputa.

Essa modalidade de voto não vale para 
urnas eletrônicas instaladas no exterior, 
porém, o eleitor brasileiro que mora fora 
do país, mas estará no Brasil no período de 
eleições poderá solicitar o voto em trânsito.

O primeiro turno será realizado no dia 
2 de outubro, quando os eleitores vão às 
urnas para eleger o presidente da República, 
governadores, senadores, deputados federais, 
estaduais e distritais. Um eventual segundo 
turno para a disputa presidencial e aos 
governos estaduais será em 30 de outubro. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

(Fonte: Agência Brasil)
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PARTIDOS TERÃO CIFRAS 
MILIONÁRIAS PARA GASTAR 
NAS CAMPANHAS 

novo fundo eleitoral renderá cifras 
inéditas aos 32 partidos ativos no 

país para as eleições deste ano. Com R$ 4,9 
bilhões reservados no Orçamento, o fundo 
deverá pagar mais de R$ 770 milhões a um 
único partido: o União Brasil, fusão entre PSL 
e DEM formalizada no início do mês passado.

Os valores a serem recebidos pelos 
partidos são aproximados, porque o 
montante destinado no Orçamento ao 
fundo eleitoral é ligeiramente maior que 
R$ 4,9 bilhões. A projeção é de autoria 

Os Poderes de Brasília foram os responsáveis
 pela liberação de muita grana para as eleições
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da advogada Carolina Lobo, especialista 
em direito eleitoral e membro da Abradep. 
Veja a seguir quanto cada legenda deve 
arrecadar, segundo o cálculo.

Os valores a serem recebidos pelos 
partidos são aproximados, porque o montante 
destinado no Orçamento ao fundo eleitoral 
é ligeiramente maior que R$ 4,9 bilhões. A 
projeção é de autoria da advogada Carolina 
Lobo, especialista em direito eleitoral e 
membro da Abradep. Veja quanto cada 
legenda deve arrecadar, segundo o cálculo.

O União Brasil - R$ 770,07 milhões 
(15,73% do total) PT - R$ 484,61 milhões 
(9,89%) MDB - R$ 356,72 milhões (7,28%) 
PP - R$ 338,59 milhões (6,91%) PSD - R$ 
334,18 milhões (6,82%) PSDB - R$ 314,09 
milhões (6,41%) PL - R$ 283,22 milhões 
(5,78%) PSB - R$ 263,62 milhões (5,38%) 
PDT - R$ 248,43 milhões (5,07%) e o 
Republicanos - R$ 242,06 milhões (4,94%).

Já o Podemos terá R$ 187,67 milhões 
(3,83%) PTB - R$ 112,21 milhões (2,29% 
do total) Solidariedade - R$ 110,754 
milhões (2,26%) Psol - R$ 97,51 milhões 
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(1,99%) Pros - R$ 89,18 milhões (1,82%) 
Novo - R$ 87,71 milhões (1,79%) Cidadania 
- R$ 86,24 milhões (1,76%) Patriota - R$ 
84,28 milhões (1,72%) PSC - R$ 79,87 
milhões (1,63%) e o PCdoB - R$ 74,48 
milhões (1,52%).

Tem mais: Rede - R$ 68,11 milhões 
(1,39%) Avante - R$ 67,62 milhões (1,38%) 
PV - R$ 49,00 milhões (1%) PTC - R$ 22,54 
milhões (0,46%) PMN - R$ 13,72 milhões 
(0,28%) DC - R$ 9,31 milhões (0,19%) PCB 
- R$ 2,94 milhões (0,06% do total) PCO - 
R$ 2,94 milhões (0,06% do total) PMB - R$ 
2,94 milhões (0,06% do total) PRTB - R$ 
2,94 milhões (0,06% do tot... PRTB - R$ 
2,94 milhões (0,06% do total) PSTU - R$ 
2,94 milhões (0,06% do total) UP - R$ 2,94 
milhões (0,06% do total).

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

3/3Os cofres dos 
partidos políticos 
estão abarrotados de 
dinheiro para gastar 
nas campanhas
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ão se surpreenda se Jackson Barreto 
(MDB) chutar o pau da barraca na 

próxima reunião dos governistas, agendada 
para definir quem disputara o Senado. JB 
tem esperneado desde que surgiu a ideia 

N

JACKSON BARRETO 
AMEAÇA “CHUTAR 
O PAU DA BARRACA”

Segundo o jornalista Adiberto Souza, Jackson vai 
reagir por conta de ter sido preterido no bloco governista

Por Adiberto de Souza

DIVULGAÇÃO
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de o grupo apresentar dois candidatos à 
vaga de senador. No encontro passado 
dos situacionistas, ele pediu tempo para 
pensar, porém já deixou claro ser contra 
ter dois postulantes ao mesmo cargo no 
palanque do pré-candidato a governador 
Fábio Mitidieri (PSD).

Ontem, inclusive, o emedebista disse à 
jornalista Rita Oliveira que não aceita “chapa 
com perfil bolsonarista”, numa referência clara 
ao deputado federal Laércio Oliveira (PP), o 
outro postulante ao Senado pelos governistas. 

Eleitor de carteirinha do ex-presidente 
Lula da Silva (PT), JB tem defendido a 
eleição de congressistas comprometidos 
com a democracia por entender ser preciso 
garantir a governabilidade ao petista, caso 
este seja eleito presidente. 

Portanto, se insistirem nessa história de dois 
candidatos a senador, os governistas podem 
ver um injuriado Jackson Barreto trocar o time 
do governador Belivaldo Chagas (PSD) pelo 
palanque da oposição. Simples assim!

2/2

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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senador e pré-candidato ao Governo 
de Sergipe, Rogério Carvalho (PT), 

participou, na noite de quinta-feira, 21, de 
um ato organizado por movimentos sociais e 
sindicatos sergipanos no bairro Cidade Nova, 
Zona Norte de Aracaju. 

O “Manifesto Sergipano Contra a 
Pobreza e em Defesa da Democracia” tem 
foco na promoção de ações coletivas de 
enfrentamento à fome e busca conscientizar 
a população sobre a problemática que 

O

ROGÉRIO DIZ QUE SERGIPE 
PRECISA E VAI VOLTAR A 
CRESCER COM ELE

Ao lado de Valadares Filho, seu pré-candidato ao senado, 
Rogério participou de ato contra a fome e miséria
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assola o estado que, com base em estudo 
da Fundação Getúlio Vargas, está na quinta 
colocação do ranking de pobreza do Brasil. 

Essa mesma pesquisa apontou que 
metade dos lares sergipanos vive com menos 
de R$ 500,00 por mês, demonstrando, 
com isso, o alto grau de miserabilidade das 
famílias locais.

Defensor das pautas sociais, sobretudo das 
que beneficiam à população mais carente, 
o senador Rogério Carvalho, em conversa 
com os movimentos sociais, comentou que 
a problemática não atinge somente a esfera 
nacional, lembrando, com isso, da situação 
vivida por mais de 48% dos sergipanos. 
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VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

“Mas isso não é um problema só do 
Governo Federal. O nosso estado parou no 
tempo. Não gera emprego, nem renda. Nosso 
estado precisa voltar a crescer. 

A Petrobras precisa voltar a Sergipe. A 
gente precisa de mais emprego e mais renda.

 Nosso povo está sem comida na mesa. O 
preço gás de cozinha e gasolina está pesando 
no orçamento das famílias brasileiras. Com 
Lula não era assim. E a gente quer de volta o 
Brasil que a gente tinha na época de Lula”, 
acrescentou.

Além disso, o petista chamou atenção 
sobre a mudança de discurso dos aliados 
do atual governador do Estado que, em seu 
entendimento, tenta convencer à população 
de que é aliado do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). Fator que, para o senador 
Rogério Carvalho, indica “tentativa de 
enganar o povo”. “Não acreditem nos outros. 
O outro é o time de Belivaldo. Nós somos o 
único e verdadeiro time de Lula”, concluiu. 

(Fonte: Assessoria de Comunicação)



107

O
 V

O
T

O
E

D
IÇ

Ã
O

 2
5

0
 A

N
O

 4
 -

 2
5

 D
E

 J
U

LH
O

 2
0

2
2

a Em entrevista, o pré-candidato 
a senador Eduardo Amorim (PL), 

disse que a confiança das pessoas no 
político é o que mais vale para ele. “E 
para acreditar você precisa ser verdadeiro, 
agir com transparência e verdade. Esse 
legado eu quero levar de volta ao Senado. 

N

1/2

Em entrevista, o ex-senador Eduardo Amorim, 
bem ao seu estilo, defendeu a ética na política

AMORIM DIZ QUE ÉTICA E 
POLÍTICADEVEM ANDAR 
SEMPRE JUNTAS 
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Para mim, ética e política são duas coisas 
que devem sempre andar juntas”, defende 
Eduardo Amorim. Ele aproveitou para 
lembrar que em seu mandato no Senado, 
sempre priorizou indicações técnicas para 
o gabinete, atendendo aos pleitos de todos 
os gestores que lá estiveram reivindicando 
melhorias para seus municípios ou lutas 
de classe e valorização. 

“As decisões e escolhas sempre foram 
minhas. Prezo pela capacidade técnica, 
transparência e bom atendimento, afinal o 
gabinete é um espaço público, de todos. 
Além disso, nunca usei todos os cargos 
que estavam à minha disposição, apenas o 
necessário, e isso refletiu na economia de 
recursos”, pontuou. 

Eduardo Amorim lembrou que nos oito 
anos no Senado, sempre se preocupou em 
fazer as coisas de forma correta. “Até mesmo 
para viajar por Sergipe usava meu carro e 
meu combustível. Não vou julgar quem não 
age assim, mas esse é o meu estilo”, disse. 

2/2

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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declaração é da professora Adriana 
Leite, que também é bacharel em 

Direito, radialista e ex-vice-prefeita da 
importante cidade sergipana de Estância, 
onde ocupou o Executivo por quinze dias, 
em virtude do período de férias concedido ao 
prefeito Gilson Andrade. 

Para ela, “a baixa representatividade 
da mulher na política é uma conta que 
não bate e não fecha. As mulheres são 

A

ADRIANA LEITE
“A NOSSA DEMOCRACIA 
É FRAGILIZADA”

Adriana Leite foi entrevistada pelos jornalistas 
Edvar Freire e Cláudio Vasconcelos

DIVULGAÇÃO
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maioria da população e do eleitorado 
e, no entanto, estamos aquém em 
representatividade política. Por isso, 
pergunto: cadê as mulheres nos 
Parlamentos e nos cargos Executivos?”

Sobre o fato de ter assumido, mesmo que 
por pouco tempo, a Prefeitura de Estância, 
Adriana Leite Adriana enfatizou que ficou 
muito feliz de ser a quarta mulher a assumir 
o comando do executivo municipal. “Pedi a 
Deus sabedoria na época para conduzir os 
destinos da cidade”, ressaltou.

E ele revela um fato curioso na Prefeitura, 
ou melhor, um fenômeno interessante foi 
detectado e ela explica. “Quando assumimos 
a Prefeitura tinha 2.400 famílias cadastradas 
para receber o Bolsa-Família. Dessas, 1.600 
foram descadastradas porque não atendiam 
as condições exigidas”. 

O que chamou a atenção é que “eram 
pessoas que não tinham direito a receber e 
foram cadastradas erradamente. Nenhuma 
das descadastradas reclamou e ao final da 
ação de Adriana foram cadastradas mais seis 
mil famílias de fato necessitadas”, lembrou.
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 POLITICA – Durante um bate-papo 
descontraído na redação do CINFORM 
ONLINE com o editor Edvar Freire e o 
jornalista Cláudio Vasconcelos, Adriana 
afirmou que não lançou seu nome como 
pretendente a uma cadeirana Assembleia 
Legislativa de Sergipe. Na verdade, ela explica 
que o seu nome “floriu por conta de todos os 
trabalhos que desenvolvi em Estância. Meu 
nome foi construído pela população, eu tenho 
essa gratidão ao povo de Estância”. 

E mais: “Claro não é maioria, mas na 
última eleição eu tive mais de 8 mil votos, as 
pesquisas apontava quatro dias antes que eu 
teria 14 mil votos no município, só que eu 
fui traída pelo prefeito, e eu era vice prefeita 
dele no seu primeiro mandato, por isso não 
continue com ele”.

QUEM É ADRIANA LEITE - É filha 
primogênita do casal Washington Alcino dos 
Santos e Nailda Oliveira Santos e tem mais 
quatro irmãos. Para quem não sabe, ela 
chegou em Estância como professora para 
lecionar na Escola Luz e Vida, situada na 
região das praias e lá, onde ela considera 
um verdadeiro laboratório social. “Ali vi 
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Adriana: “A mulher tem 
baixa representatividade 
nos Poderes e na Política”

4/4

de perto as 
necessidades 
do povo 
estanciano em 
sua raiz. Muito 
me orgulho 
do trabalho 
que realizei 
ali através da 
Educação, 
sentencia”. 

Adriana 
Leite também 
estudou o 
ensino médio 
no Colégio 
Estadual Atheneu Sergipano, fez Letras 
na Universidade Federal de Sergipe e 
Direito na Universidade Tiradentes. Adriana 
sempre teve uma vida ativa, cantou em 
coral, praticou handball, jazz, trabalhou 
muito nas atividades docentes da Igreja 
como professora de seminário para jovens. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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EM FAVOR DOS 
MUNICÍPIOS

Equipes municipais de 56 municípios 
sergipanos se reuniram semana que passou 
com representantes do Fundo das Nações 
Unidas para Infância, a importante UNICEF, 
e seu parceiro técnico, o Centro Dom José 
Brandão de Castro, para fortalecer as 
estratégias municipais de enfrentamento 
ao abandono e exclusão escolar e garantir 
a aprendizagem, durante o Encontro pela 
Educação no Selo UNICEF – Fortalecendo 
políticas públicas para crianças. 

De caráter formativo, o encontro reuniu 
técnicos das áreas de saúde e educação 
engajados no Selo UNICEF e na Busca Ativa 
Escolar, a fim de compartilhar experiências, 

TONIALCÂNTARA

1/10
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realizar coletivamente estudos de caso 
e aprofundar o aprendizado sobre as 
metodologias das duas estratégias com 
vistas a atuar coletivamente para reduzir 
desigualdades e garantir direitos de 
crianças e adolescentes. Evasão escolar, 
qualidade da educação infantil,  importância 
da busca ativa vacinal, desenvolvimento 
da primeira infância e da proteção contra 
violências foram alguns dos temas 
abordados no evento.

O encontro de Sergipe inicia uma série 
de 29 capacitações que acontecem até o 
dia 30 de agosto em 18 estados integrantes 
das regiões do semiárido e Amazônia 
legal brasileira, reunindo mais de cinco 
mil técnicos e secretários de dois mil 
municípios. Os encontros presenciais fazem 
parte da metodologia do Selo UNICEF que 
também inclui capacitações remotas e 
compartilhamento de conteúdo e instrumentos 
de forma contínua ao longo da edição.

Sem dúvida, um evento da maior 
importância. Isso porque o Brasil vinha 
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avançando, lentamente, no acesso de crianças 
e adolescentes à escola nos últimos anos. 
Mas a pandemia de Covid-19 trouxe uma 
regressão de duas décadas. E para atestar 
essa gravidade, em novembro de 2020, mais 
de cinco milhões de meninas e meninos não 
tiveram acesso à educação no Brasil, de acordo 
com estudos lançados pelo UNICEF. 

A pesquisa indicou que quase 1,5 milhão de 
estudantes não frequentavam a escola (remota 
ou presencialmente) e outros 3,7 milhões que 
estavam matriculados, não tiveram acesso 
a atividades escolares e não conseguiram se 
manter aprendendo em casa.

O Selo UNICEF é uma iniciativa do UNICEF 
para estimular e reconhecer avanços reais e 
positivos na promoção, realização e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes em 
municípios do Semiárido e da Amazônia 
Legal brasileira. Em Sergipe, 56 municípios 
participam da atual edição do Selo UNICEF, 
que teve início em agosto de 2021 e segue 
até 2024. Sem dúvida, uma iniciativa que 
merece os aplausos de todos. 
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BELO GESTO DE AÇÃO SOCIAL
Com o objetivo de estimular o sentimento 
de solidariedade e responsabilidade social, a 
Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe 
promoveu mais uma vez a Campanha do 
Agasalho. Na manhã de sábado, 23, diretores 
e colaboradores da cooperativa realizaram 
a entrega das doações de cobertores novos, 
fraldas geriátricas, material de limpeza e 
higiene para 30 idosos do Lar Isaías Gileno 
Barreto (foto), localizado no município de 
São Cristóvão. Participaram da entrega os 
anestesiologistas que compõem a diretoria 
da Coopanest-SE, Dr. José Ferreira e Dr. 
Cárcio Sobral. De acordo com o presidente da 
Cooperativa, Dr. Áley Newton, um dos pilares 
do cooperativismo é a ação social.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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CURSOS PARA TODOS 
A Funcaju abriu 954 novas vagas para cerca 
de 30 cursos nas áreas de música, teatro, 
dança, canto e instrumentos, para admissão no 
segundo semestre de 2022 da Escola de Artes. 
Serão 452  vagas para os cursos de música, 
canto e instrumentos; 380 para artes cênicas 
e 122 para artes visuais. A novidade é que, 
além da Escola de Artes, os cursos também 
serão realizados na Biblioteca Municipal Ivone 
de Menezes. De acordo com o presidente da 
Funcaju, Luciano Correia (foto), a Escola de 
Artes retorna com força total.
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DIA DE COOPERAR
Com o apoio da Prefeitura de Socorro, o 
Sindicato e Organizações das Cooperativas 
do Estado de Sergipe e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo realizaram 
mais uma edição do Dia de Cooperar (foto), um 
evento que tem por objetivo ofertar serviços 
gratuitos à população, como exames médicos, 
assistência social, orientação jurídica, educação 
financeira e corte de cabelo. Neste ano, o 
projeto aconteceu sábado, 23, em Socorro. As 
secretarias de Assistência Social e de Saúde 
foram parceiras do projeto. Por isso, quem esteve 
no local teve a oportunidade de se vacinar contra 
a Covid-19 e contra a gripe, além de fazer testes 
rápidos para sífilis, HIV e Hepatite B e C. A SMTT 
de Socorro orientou sobre a emissão de cartões 
de estacionamento e a equipe da Assistência 
Social sobre programas sociais.
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CAMINHÃO DA ENERGISA 
Com o objetivo de orientar a população sobre 
o uso eficiente da energia elétrica, a Energisa 
em Sergipe está visitando vários municípios 
sergipanos. Durante esta semana, o caminhão 
interativo esteve no município de General 
Maynard (foto). O caminhão do projeto Nossa 
Energia é equipado para conscientizar a 
comunidade de forma lúdica e interativa sobre 
o uso eficiente de energia elétrica. Segundo o 
coordenador de Eficiência Energética, Pedro 
Lins, o caminhão fica estacionado nas principais 
praças das cidades e a comunidade pode visitar 
o caminhão e participar de palestras sobre como 
economizar energia e orientações importantes 
sobre segurança com a rede elétrica. 
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SOCIEDADE CÔMICA
Esse foi o tema do experimento cênico 
realizado em Salgado. Sob a direção do 
professor Nivaldo Freitas, um elenco cheio 
de talento divertiu o público (foto). A 
apresentação exibiu quatro peças. O Monólogo 
Perdão, interpretado por Bruno Hiley, o 
Espelho Vaidoso, do escritor Marcus di Bello, 
em que as gêmeas Rhayssa e Rhebeca Costa 
contracenaram. Além da peça As Linhas 
Cruzadas, que contou com a interpretação de 
Ana Paula Lino e novamente Bruno Hiley. E 
para fechar a noite, Uma Pobre Coitada, com 
Danilo Siqueira, Joelisane Lindaura e Tarsila 
Lorena. O elenco ainda era composto por 
Victor Castro, Joyce Correia e Luciene Oliveira. 
Foram meses de ensinamentos, trabalho e 
muitos ensaios. Tudo foi minuciosamente 
transmitido pelo professor Nivaldo Freitas.
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EM FAVOR DAS CRIANÇAS 
A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, por meio do 
secretário Ronaldo Oliveira e a coordenadora 
de Captação de Projetos, Isis Mota, e a 
Fundação Abrinq, representada pela técnica da 
Abrinq, Glaucia Carvalho e a líder do Programa 
Creche para Todas as Crianças, Cássia Moraes 
(foto), se reuniram e firmaram uma parceria 
que beneficiará as crianças do Jardim de 
Infância Dr. Pedro Rubens de Costa Barros. 
Será construído um parquinho de eucalipto 
com a finalidade de inserir brincadeiras lúdicas 
na rotina diária de aprendizagem das crianças 
e tem prazo para ser concluído ainda neste 
ano. O Programa Prefeito Amigo da Criança 
oferece suporte técnico para que os gestores 
municipais implementem ações e políticas 
públicas que resultem em avanços na garantia 
dos direitos das crianças e adolescentes.
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MUTIRÃO EM ESTÂNCIA
A Prefeitura de Estância por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), realizou sábado, dia 
23 de julho, mais um  Mutirão de Ultrassom. 
A ação foi realizada no Centro de Referência 
Clóvis Franco (foto) e teve como intuito dar mais 
celeridade aos pedidos de ultrassonografia. 
Ao todo foram atendidos 120 pacientes, com 
agendamento previamente realizado pelo setor 
de marcação. Através dos esforços da gestão 
municipal, a demanda reprimida vem sendo 
reduzida, com a  realização deste exame em 
regime de mutirão, sempre aos sábados. De 
acordo com o Secretário Municipal de Saúde, 
Lourival Júnior, os mutirões são realizados  com o 
objetivo de reduzir a fila e amenizar a espera dos 
pacientes, que necessitam da ultrassonografia.
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O município de Capela tem recebido, nos 
últimos anos, um número significativo de 
obras. Seja fruto de recursos federais ou 
próprios, a cidade, localizada a 75km de 
Aracaju, tem realizado uma série de ações 
voltadas à melhoria da infraestrutura, com 
destaque à melhoria das vias do município, 
seja na sede ou povoados. Para isso, algumas 
parcerias foram firmadas, para que as obras 
sejam executadas com mais celeridade, com 
órgãos estaduais e federais.

Exemplo destas ações são as obras 
inauguradas no Povoado Vila Pedras no 

INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURA 
MUDAM A REALIDADE 

DE CAPELA
Por Toni Alcântara

1/4



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    126

2/4| GERAL

último sábado, 16, onde, entre pavimentação 
asfáltica ou paralelepípedos, foram 
investidos cerca de R$ 2 milhões de reais, 
fruto de emendas parlamentares. Também 
houve um forte investimento de recursos 
em outras comunidades, a exemplo dos 
povoados Angás, Miranda, Chora Menino, 
Saúde e Pirunga. 

Todas essas obras foram concluídas ou que 
estão em fase de conclusão foram viabilizadas 
com recursos próprios. Também há a previsão 
do início de obras de pavimentação nos 
povoados Miranda, Pindaíba e Pau D’Arco, 
fruto de recursos federais, e Quixaba, com 
investimentos do município.

Segundo a prefeita de Capela, Silvany 
Mamlak, obras em infraestrutura trazem 
qualidade de vida para a população. “Nosso 
objetivo é garantir a qualidade de vida 
nos povoados e na sede de Capela. Para 
isso, realizamos o levantamento do que é 
necessário fazer para levar o calçamento 
para as comunidades de povoados em nosso 
município, já considerando, através do 
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Programa Minha Rua Melhor, também levar 
o asfalto para diversas localidades, na sede 
e nos povoados”, explicou.

“Em Capela, contamos com a participação 
tanto de órgãos estaduais quanto federais, a 
exemplo do DER, que realizou pavimentação 
asfáltica do Bairro João Nunes, por exemplo, 
e a Codevasf, que está presente em diversas 

A administração da prefeita Silvany Mamlak 
mudou para melhor a cidade de Capela

DIVULGAÇÃO
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ações do município. Desta forma, em 
sintonia com cada órgão, conseguimos 
dar a ordem de serviço e começar a obra 
imediatamente, garantindo a segurança 
necessária à população de que a obra será 
realizada de forma célere. E esta forma de 
trabalho se tornou uma marca de nossa 
gestão”, conta Silvany.

Estão previstas para a conclusão ou para 
a assinatura de ordens de serviço uma 
série de obras voltadas à pavimentação, 
seja por paralelepípedos ou asfalto, que, 
somadas, ultrapassam R$ 6,85 milhões em 
investimentos, sendo mais de R$ 1,8 milhões 
de recursos próprios e quase R$ 5 milhões de 
recursos federais, apenas em obras previstas 
para serem concluídas ou iniciadas nos 
próximos meses. Além disso, mais recursos 
devem chegar ao município até o fim do ano, 
que serão convertidos em obras estruturantes 
e aplicados na melhoria de serviços. 

(Com informações da Ascom)

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    129

1/3| GERAL| GERAL

FEIRA DAS CIDADES 
ACONTECERÁ NO 

MÊS DE SETEMBRO 
EM ITABAIANA

A Federação das Associações Comerciais 
de Sergipe (FACIASE) realizará nos dias 22 
a 25 de setembro, na Praça de Eventos da 
cidade de Itabaiana, a Feira das Cidades, 
evento tem o objetivo reunir todos os 75 
municípios sergipanos e fomentar os negócios 
nos setores da Indústria, Comércio, Serviços, 
Artesanato e do Agronegócio.

A feira será marcada como o retorno das 
atividades da FACIASE e pretende fortalecer o 
setor produtivo do Estado. Entre as atrações 
estão desfiles da garota das cidades, rodadas 
de negócios, shows artísticos, brinquedoteca, 
palestras, mini cursos, degustação, ateliê 
gastronômico e apresentações culturais.

| GERAL
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Além da Feira das Cidades, também 
serão desenvolvidos o Fórum das Cidades, 
Seminário Perspectivas empresariais – 
Painel Mundo Digital e o Primeiro Encontro 
de Mulheres que Fazem a Diferença no 
Agronegócio Sergipano. O evento conta com o 
apoio da Prefeitura de Itabaiana.

Para o presidente da FACIASE, Givaldo 
Marcelino, o evento irá gerar grandes negócios  
para os participantes. “Temos uma expectativa 
de geração de negócios de R$ 5 a 7 milhões 
de reais, entre os pequenos empreendedores. 
É esperada a participação dos 75 municípios 

O evento é esperado com ansiedade pelo 
setor produtivo do estado e participantes

DIVULGAÇÃO



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    131

sergipanos. A escolha de Itabaiana é que a cidade 
tem demostrado ao longo do tempo, o maior 
desenvolvimento econômico do nosso estado”.

ESTRUTURA - A Feira das Cidades terá 140 
expositores espalhados mais de 16 mil metros 
quadrados de área, onde serão expostos mais 
de 10 mil produtos e com a expectativa de 25 
mil visitantes. O evento possui uma expectativa 
de gerar entre R$ 5 a 7 milhões de negócios.
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PREFEITO DE 
SALGADO ANUNCIA 

ATUALIZAÇÃO DO 
PISO SALARIAL DE 

SERVIDORES 
Mais um dia histórico e de conquista marcou 

Salgado. Nesta segunda-feira, 18 de julho, 
o prefeito do município Givanildo Costa se 
reuniu com os agentes de saúde e anunciou 

DIVULGAÇÃO

Givanildo Costa se reuniu com os agentes de saúde 
e anunciou a atualização do piso salarial da categoria
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a atualização do piso salarial da categoria. 
O gestor recebeu os profissionais em seu 
gabinete e conversou sobre o Projeto de Lei que 
vai enviar para a Câmara dos Vereadores do 
município. O PL será encaminhado para a Casa 
Legislativa para discussão, votação e aprovação. 

“Nessa reunião ficou decidido que 
enviaremos para a Câmara Municipal de 
Vereadores um Projeto de Lei (PL) para ser 
colocado em votação assim que voltar os 
trabalhos legislativos e então vamos pagar 
o piso da categoria o mais breve possível”, 
explicou o prefeito Givanildo Costa.

A atitude vai beneficiar uma categoria tão 
importante e presente nos lares salgadenses. 
“Foi uma luta difícil, mas muito importante 
para a nossa categoria. Foram 11 anos de 
espera até que essa PEC fosse aprovada. Nos 
organizamos, fomos à luta e nunca desistimos. 
E hoje conseguimos o piso que é um sonho 
para a nossa categoria”, disse a agente 
comunitária de saúde Helena Martes. (Ascom - 
Prefeitura de Salgado)
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PREFEITURA DE 
LAGARTO AMPLIA 

ESCOLA NO POVOADO 
OLHOS D´ÁGUA

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria 
da Educação, está escrevendo uma nova história 
na Escola Municipal Antônio Xisto dos Santos, 
localizada no Povoado Olhos D’água. 

Um desenho que saiu do papel e que, com 
perseverança, está sendo finalizado após anos 
e prestes a se realizar.

De acordo com o diretor João Paulo 
Mendes, “a escola precisava de no mínimo 
uma sala, pois não suportava o quantitativo 
de turmas, então era um mecanismo muito 
complexo para a unidade se manobrar e 
auxiliar o anexo que favorecia”. 

Para o secretário da Educação, professor 
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Magson Almeida, o maior prazer como 
educador é contribuir e fazer com que as 
coisas se concretizem. “Com esses resultados, 
os mais beneficiados são o corpo escolar e 
alunos, tendo uma qualidade e um conforto 
adequado para um bom desempenho no 
processo de ensino”, refletiu.

Escola foi reformada e entregue à comunidade de Olhos D´Água
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SISTEMA FECOMÉRCIO-SE FAZ 
VISITA TÉCNICA E DISCUTE 

TURISMO EM SÃO CRISTÓVÃO

Na manhã de sexta-feira (22), o Prefeito 
de São Cristóvão, Marcos Santana, 
acompanhado da diretora presidenta da 
Fumctur, Paola Santana, participaram 
de uma visita técnica junto ao Sistema 
Fecomércio Sesc/Senac-SE na Praça São 
Francisco para discutirem propostas de 
desenvolvimento turístico na Cidade Mãe.

Na ocasião, foram apresentados planos para 
a implantação de um restaurante Senac num 

Todos os participantes da visita técnica, liderados 
pelo prefeito Marcos Santana, aprovaram a ideia

FOTOS DIVULGAÇÃO
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prédio localizado 
no principal 
ponto turístico do 
município - a Praça 
São Francisco. Além 
disso, também 
foi discutida a 
transformação 
do Convento São 
Francisco num 
hotel, estimulando 
a mão de obra local 
e incentivando o 
turismo.

 
O Prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, 

aproveitou o momento para destacar o 
potencial econômico e cultural que há em São 
Cristóvão e que será estimulado cada vez mais 
com a parceria com o Sistema Fecomércio. 
“Estamos aqui hoje discutindo formas de 
ampliar as perspectivas de emprego e renda 
em Sergipe e em São Cristóvão, atraindo mais 
turismo no nosso município”, disse.

“Satisfação” - foi como o presidente 

Marcos Andrade, presidente do 
Sistema Fecomércio-Se, ficou 
satisfeito com a visita a São 
Cristóvão



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    138

3/3| GERAL| GERAL

do Sistema Fecomércio Sesc/Senac - SE, 
Marcos Andrade, resumiu sobre a visita, 
a convite do Prefeito. “Primeiramente 
quero elogiar o Prefeito Marcos Santana 
pelas atitudes e ações para o povo de São 
Cristóvão. O nosso foco é o turismo social, e 
a partir dessa visita com técnicos e diretores 
do Sesc Senac nós iremos colocar São 
Cristóvão no roteiro turístico de Sergipe”.

Para a diretora regional do Sesc, Aparecida 
Freitas, é uma honra trabalhar com pessoas 
como Marcos Santana para o fortalecimento 
do turismo e da economia criativa no 
município sancristovense. 

“O Prefeito Marcos quer atender a sua 
comunidade, ao povo de São Cristóvão, 
trazendo renda, alegria e felicidade àquela 
que é a Cidade Mãe do estado de Sergipe. É 
uma realidade que vai tornar São Cristóvão 
ainda mais viva e nós vamos caminhar para 
ver isso acontecer”, concluiu. 
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UM JOVEM, 
E DE TALENTO!
O jovem José 
Neto, boquinense 
e lagartense 
de coração, é 
formando em 
Gestão em Turismo 
pelo IFS, campus 
Aracaju; Auxiliar 
Administrativo 
pelo SENAC - 
Lagarto, Sergipe. Professor Particular de 
Língua Inglesa & Tradutor, possui certificação 
de Gestor de Turismo pelo IFRJ é Social 
Media, foi Monitor Escolar do IFS Aracaju da 
disciplina Planejamento e Gestão de Turismo 
I. E mais: participou de várias palestras 
e cursos com certificação relacionados 
a educação, economia e administração e 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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A “VARANDA” DE EUGÊNIA
O último sábado, dia 23, foi dia de mais uma 
“Nossa Varanda”, um encontro de pessoas 
com um único objetivo: cantar, dançar, jogar 
conversa fora e curtir a vida. A ideia, que já 
existe há muito tempo, é da sempre alegre e 
de bem com a vida Eugênia Teixeira. O local: a 
varanda do seu belo apartamento na Orla de 
Atalaia. Na foto, a anfitriã (em pé) e as amigas 
fraternas Fátima, Zorilda, Zoraida, Edna e a 
Zezé, todas alegres e aproveitando a vida. 

continua sempre buscando conhecimentos. 
Seu foco hoje é a expansão do turismo rural 
das cidades sergipanas. Ufa! Parabéns José! 
Nota dez da coluna para você! 
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FESTA POLÍTICA EM LAGARTO I
Na noite da última sexta-feira, 22, a prefeita 
de Lagarto, Hilda Ribeiro, reuniu uma multidão 
para anunciar os seus pré-candidatos a 
governador (Fábio Mitidieri), deputado federal 
(Gustinho Ribeiro) e deputado estadual (Áurea 
Ribeiro) nas eleições deste ano. O ato serviu 
para demonstrar que o Bole-Bole vem forte 
para mais uma campanha eleitoral. Segundo a 
prefeita Hilda, Fábio Mitidieri, Gustinho Ribeiro 
e Áurea Ribeiro é o time que verdadeiramente 
vai lutar por Lagarto e por Sergipe. 
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FESTA POLÍTICA EM LAGARTO II
Já a pré-candidata a deputada estadual 
Áurea Ribeiro observou que a união dos pré-
candidatos com a população é resultado de 
uma ligação “pelo coração e pelo trabalho”; 
enquanto o pré-candidato a governador 
Fábio Mitidieri salientou que a caminhada 
com Hilda, Áurea e Gustinho será muito 
linda e focada no trabalho “por Lagarto e por 
Sergipe”. Cabe destacar que o evento contou 
com a presença do vice-prefeito de Lagarto, 
Fábio Franklin, vereadores e lideranças 
políticas da região centro-sul.
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A má alimentação é, hoje, uma das 
principais causas de morte no mundo, na 
frente, inclusive, do cigarro e da hipertensão 
arterial. Além disso, uma alimentação 
inadequada também está relacionada ao 
desenvolvimento de doenças e problemas de 
saúde, como obesidade e sobrepeso, doenças 
cardiovasculares, câncer e diabetes tipo 2.

Para entender melhor sobre as 
consequências e os riscos de uma 
alimentação não saudável, continue lendo 
este artigo! Ao final, também damos algumas 
dicas valiosas para evitá-las e manter uma 
alimentação equilibrada. 

MÁ ALIMENTAÇÃO
CONSEQUÊNCIAS, SINTOMAS E DOENÇAS 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
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O QUE PODE CAUSAR A MÁ ALIMENTAÇÃO? 
CONSEQUÊNCIAS E RISCOS - Cuidar 
melhor daquilo que consumimos diariamente 
deve ser uma preocupação cada vez maior, 
especialmente depois de ser comprovado que 
uma má alimentação causa mais mortes pelo 
mundo do que o cigarro e a hipertensão arterial 
atualmente, problemas que antes sempre 
vinham liderando pesquisas sobre o assunto.

A comprovação veio com um estudo 
recente publicado pelo Instituto de Medição 
e Avaliação da Saúde da Universidade de 
Washington (Health Metrics and Evaluation).

| GERAL 2/5

As crianças, em geral, são as maiores vítimas de má alimentação

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Em números, o levantamento constatou 
que a má alimentação foi responsável por 
quase 11 milhões de mortes em 2017, contra 
10,4 milhões de mortes causadas pela pressão 
arterial alta e 8 milhões pelo cigarro.

Isso significa dizer que, naquele ano, a 
alimentação desequilibrada e inadequada foi 
responsável por 1 em cada 5 óbitos no mundo 
inteiro.

Para ter uma noção, o Brasil ficou na 50ª 
posição no ranking dos países que registraram 
mais casos de morte relacionados com a 
alimentação não saudável (foram 195 países 
avaliados no total).

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS DA MÁ 
ALIMENTAÇÃO? - Na tentativa de indicar 
que algo não está certo, o corpo geralmente 
envia uma variedade de sinais de alerta. 
Geralmente acontece, quando comemos algo 
não saudável, pode ocorrer uma sensação de 
peso e inchaço no estômago. Por outro lado, 
não comer alimentos suficientes também pode 
ter um impacto negativo na sua saúde. Comer 
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de forma não saudável ao longo do tempo 
pode se tornar aparente por meio desses sinais 
e sintomas, como: Mal hálito, Cabelo ralo, 
Imunidade Baixa, Constipação, Baixa energia/
cansaço, Diarreia, Apatia ou irritabilidade e 
Falta de apetite.

DOENÇAS CAUSADAS PELA MÁ 
ALIMENTAÇÃO - Entre as consequências 
e os riscos da má alimentação, também 
estão as doenças que ela pode ocasionar. 

Comidas gordurosas sempre têm aspectos bonitos e atraentes
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De acordo com o estudo, a não se alimentar 
direito pode acarretar o desenvolvimento 
de doenças e problemas de saúde como: 
Obesidade e sobrepeso: devido ao consumo 
excessivo de gorduras, açúcares e proteína; 
Doenças cardiovasculares (como a arritmia, 
o ataque cardíaco e a pressão alta): 
principalmente por conta do excesso de sal 
e sódio na comida; Câncer: aparece como 
consequência do excesso de gordura no 
organismo, por inflamar partes do corpo e 
acabar produzindo hormônios em excesso 
que provocam danos às células e Diabetes 
tipo 2: ligada ao exagero em comidas doces, 
além de estar relacionada à grande ingestão 
de alimentos com muita farinha.
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JULHO AMARELO: SAIBA 
COMO PREVENIR AS 
HEPATITES VIRAIS

Dados da Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS) mostram que, a cada ano, 
surgem 10 mil novas infecções por hepatite B 
com 23 mil mortes na região das Américas. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 
que a cada ano ocorrem 67 mil novas infecções 

CADERNO   SAÚDE

Olhos amarelados caracterizam estágio avançado da doença

FOTOS DIVULGAÇÃO
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e 84 mil mortes por hepatite C. Esses dados 
só reforçam a importância do Dia Mundial de 
Luta Contra as Hepatites Virais, celebrado no 
dia 28 de julho, como parte da campanha Julho 
Amarelo, que tem por finalidade reforçar as 
ações de prevenção e controle da doença.

A Hepatite é uma inflamação do fígado que 
pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns 
remédios, álcool e outras drogas, assim como por 
doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Em 
alguns casos são doenças silenciosas que nem 
apresentam sintomas, mas quando estão presentes 
podem provocar cansaço, febre, mal estar, tontura, 
enjoo, vômitos, dor abdominal, urina escura e pele 
e olhos amarelados (já em estado avançado da 
doença). Existem as hepatites virais A, B, C, D e E.  
As mais comuns no Brasil são as do tipo A, B e C. 

Segundo o médico Dr Almir Santana, 
Responsável Técnico pelo Programa HIV/Aids, 
IST e Hepatites Virais da Secretaria de Estado 
da Saúde, é importante estimular as pessoas a 
realizarem os testes rápidos. “Os testes estão 
disponíveis nas unidades de saúde vinculadas 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). O diagnóstico 
precoce favorece o início do tratamento. 

3/7CADERNO   SAÚDE
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Realizar o diagnóstico precoce das hepatites é 
um dos principais determinantes para evitar a 
transmissão ou a progressão dessas doenças e 
suas graves consequências”, disse.

CONTÁGIO

Várias são as formas de transmissão das 
hepatites virais. Existe a transmissão fecal-oral 
que é resultante das condições precárias de 
saneamento básico, de higiene pessoal e dos 
alimentos, relação sexual oral-anal sem proteção 
(Hepatites A e E). A Transmissão sanguínea 

4/7CADERNO   SAÚDE

Dr Almir: ‘‘usar preservativos em todas 
as relacoes sexuais previne hepatite’’
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provocada pelo compartilhamento de seringas, 
agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha 
e outros objetos que furam ou cortam, como 
confecção de tatuagem e colocação de piercings 
(Hepatites B, C e D). E a  transmissão vertical 
da mãe para o filho durante a gravidez, o parto 
e a amamentação (Hepatites B, C e D). Por 
fim a transmissão por relações sexuais sem 
preservativos (Hepatites  A, B, C e D).

PREVENÇÃO

Dr Almir Santana orienta alguns cuidados 
importantes que previnem as hepatites, como 
usar preservativos em todas as relações sexuais, 
não compartilhar objetos de uso pessoal, tais 
como agulhas, alicates de unha e lâminas de 
barbear, exigir sempre materiais esterilizados ou 
descartáveis em estúdios de tatuagem e piercing, 
consultórios médicos, odontológicos, manicures, 
lavar as mãos (incluindo após usar o banheiro, 
trocar fraldas e antes do preparo de alimentos).

São também formas de prevenção lavar 
bem os alimentos antes do consumo, usar 
instalações sanitárias, não tomar banhos em águas 
contaminadas com fezes ou que recebam água 
de   esgoto, higienizar as mãos, genitália, períneo 

5/7CADERNO   SAÚDE



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    154  

e região anal antes e depois das relações sexuais, 
e higienizar acessórios eróticos. “É importante 
lembrar que fazer o teste e realizar o tratamento 
da hepatite B durante a gravidez pode prevenir a 
transmissão para o filho’, alerta.

 Segundo o médico, outra forma importante para 
a prevenção é a vacinação.  A vacina contra hepatite 
B está disponível no SUS para todas as idades. O 
esquema vacinal deve ser feito da seguinte forma: 
1ª dose, 2ª dose após 30 dias da 1ª dose, e 3ª 
dose seis meses após a 1ª dose. A vacina contra 
a hepatite A também é eficaz, também disponível 
no SUS e faz parte do calendário infantil, para 
crianças de 15 meses a cinco anos incompletos 
(4 anos, 11 meses e 29 dias).

6/7CADERNO   SAÚDE

Saneamento básico precário é uma das formas de transmissão
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USUÁRIOS DE SERINGAS DE VIDRO

Dr Almir lembra que antigamente era muito 
frequente o uso de seringas de vidro, que 
eram fervidas e reutilizadas em injeções, 
principalmente por ex-atletas de futebol para o 
uso de complexos vitamínicos, entre as décadas 
de 50 e 80.  Assim, muitos atletas de futebol do 
passado e usuários de seringas de vidro podem 
ter sido infectados pelo vírus HIV.

Também no passado, não existia o controle 
efetivo do sangue transfundido (décadas 
anteriores aos anos de 1980) e muita gente pode 
ter sido infectada. Por isso que, principalmente, 
pessoas com a faixa etária de mais de 40 anos, 
precisam fazer o teste da hepatite C. 

“O diagnóstico da Hepatite C é fundamental 
para que o tratamento seja iniciado o quanto 
antes, garantindo a cura da infecção. Uma 
prática de alto risco, para as infecções das 
hepatites B e C, ainda hoje realizada, é a 
reutilização de seringas e agulhas entre usuários 
de drogas injetáveis e entre usuários de 
anabolizantes”, comentou.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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CIRURGIA AMPLIA ATENDIMENTO

Preparado sempre para atender a população 
sergipana e ciente de que as situações de urgência 
aumentam durante os festejos juninos, o Hospital 
de Cirurgia ampliou o seu serviço de retaguarda 
durante o mês de junho de 2022. Se comparado 
ao mesmo período de 2021, em junho deste ano 
houve um aumento de 16% na liberação de vagas 

1/8CADERNO   SAÚDE

NOTAS DA SEMANA

FOTOS DIVULGAÇÃO
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CURSO DE VIA AÉREA I

Sempre preocupada em capacitar profissionais 
e estudantes de Medicina, a Sociedade de 
Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) 
realizou mais um curso de Via Aérea. “A Saese 
vem realizando essa capacitação desde o início da 

para pacientes internados no Hospital de Urgência 
de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), 
e demais unidades hospitalares integrantes da 
Rede Estadual, através da Central de Regulação 
de Leitos (CRL) e Central de Regulação de 
Urgência (CRU). As especialidades que mais 
tiveram acréscimo foram: Cirurgia Vascular, 94%; 
Cardiologia, 20%; e Ortopedia, 51%.
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DORES É DESTAQUE NACIONAL

Com o título do trabalho ‘Previne Nossa Senhora 
das Dores-SE: do monitoramento dos indicadores 
à gestão colegiada com trabalhadores’, o 

3/8CADERNO   SAÚDE

CURSO DE VIA AÉREA II

Esta edição do curso, dividida em duas partes 
– teórica e prática -, aconteceu no Hotel Arcus. 
“Na sexta foi a teoria e no sábado pela manhã, 
o manejo prático, feito em manequins com 
dispositivos avançados no manejo de vias aéreas. 
Desta forma, é possível aprender um pouco 
mais sobre o controle da via aérea e aprimorar a 
técnica”, explicou Dr. Fabrício Antunes.

pandemia. A nossa proposta é preparar estudantes 
e médicos para um melhor manejo da via área do 
paciente, com segurança”, informou Dr. Fabrício 
Dias Antunes, presidente da entidade. A promoção 
deste curso foi de extrema importância, durante a 
pandemia da Covid-19, quando o controle adequado 
da via aérea foi primordial para cuidar e salvar vidas. 
“Vimos essa necessidade durante esse período e 
como a anestesiologia é uma especialidade que 
melhor domina o controle da via aérea, a Saese vem 
ofertando com mais frequência essa capacitação 
para os profissionais e estudantes da área”.
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Secretário Municipal de Saúde Diego Santana, 
representando todos os autores, apresentou 
trabalho no XXXVI Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde, promovido pelo 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEMS), de 12 à 15 de agosto em campo 
Grande/MS, e foi destaque entre os 336 trabalhos 
selecionados para a Mostra Nacional, de um 
total de mais de 3.300 inscritos em todos os 
estados. Participaram do congresso, juntamente 
com o Secretário, o assessor técnico João Lima 
e a Coordenadora de Planejamento em Saúde, 
Bianca Fernanda. Nossos parabéns a todos pela 
gestão da saúde em Nossa Senhora das Dores!



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    160  

INTERDIÇÃO DO HOSPITAL DE LAGARTO

O Conselho Regional de Medicina do Sergipe 
(CREMESE) encaminhou na manhã da última 
quinta-feira, 21, notificação de indicativo de 
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SERGIPANO É 
APROVADO NA 
RESIDÊNCIA DO 
SÍRIO LIBANÊS

Jadson Nilo Pereira 
Santos foi selecionado 
na residência 
em enfermagem 
uniprofissional em clínico-
cirúrgica, do Hospital 
Sírio Libanês, uma das 
maiores instituições de 
saúde da América Latina.  
“Escolhi essa área 
porque ela promove o desenvolvimento de atributos 
e competências profissionais que possibilitam 
aos enfermeiros formados pelo programa de 
residência exercer a profissão com excelência nas 
áreas clínico e cirúrgica, no cuidado individual e 
coletivo, na gestão das pessoas, no planejamento 
e organização do trabalho, visando a melhoria da 
saúde e da qualidade de vida do indivíduo sob sua 
responsabilidade”, diz. Nossos parabéns!
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interdição ética para o Hospital Monsenhor João 
Batista de Carvalho Daltro (HRL) em Lagarto. A 
decisão é baseada na última vistoria realizada 
na unidade no dia 8 de julho, ocasião em que 
foi dado o prazo de 30 dias para que fossem 
regularizados de forma definitiva os desfalques 
nas escalas médicas das especialidades de 
clínica médica, anestesiologia e pediatria. 
A autarquia instaurou um procedimento 
de Interdição Ética com objetivo de que os 
responsáveis tomem medidas enérgicas para que 
os problemas sejam sanados. A falta de médicos 
tem inviabilizado o exercício da Medicina no 
estabelecimento, colocando sob risco ético os 
médicos e demais profissionais de saúde que lá 
trabalham e expondo os pacientes a riscos pelas 
limitações que envolvem a assistência.

CURSO PARA DETERMINAÇÃO 
DE MORTE ENCEFÁLICA

A Central Estadual de Transplante de Sergipe 
estará promovendo no dia 8 de agosto o Curso 
para Determinação de Morte Encefálica (CDME), 
que tem como objetivo a capacitação de médicos 
para determinação de morte encefálica, conforme 
Resolução CFM Nº 2.173 de 15/12/2017. Os 
pré-requisitos para a participação no curso são: 
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mínimo de 1 ano de experiência em atendimento 
de pacientes em coma, carta de liberação da 
unidade hospitalar onde atua e assinatura Termo 
de Compromisso. O curso será realizando no 
Campus da Unit da Farolândia em Aracaju. 
Mais informações pelos telefones da Central de 
Transplantes: (79) 3198-4242 / 3198-4243.
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ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS PELO SUS

A Prefeitura de Ribeirópolis, por meio da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já 
disponibiliza serviços psiquiátricos pelo SUS 
voltados à prevenção, atendimento, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação dos diferentes 
sofrimentos e transtornos mentais, por meio de 
tratamento medicamentoso e caso necessário 
indicação de tratamentos adicionais. De acordo 
com a secretária de saúde do município, Irene 
Portela, o serviço psiquiátrico irá complementar, 
junto ao atendimento psicológico já existente, 
trazendo assim, mais qualidade de vida a todos 
os ribeiropolenses.
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MESMO COM INVERNO 
AMENO, SERGIPANOS 
PRECISAM FICAR ATENTOS 
AOS CUIDADOS COM A PELE  

O inverno sergipano costuma ter períodos 
chuvosos e temperaturas mais amenas, mas nada 
que se compare ao frio rigoroso do Sul do país, por 
exemplo, o que faz muitas pessoas acreditarem 

No inverno a pele pode ficar áspera e ressecada

FOTOS DIVULGAÇÃO
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que por aqui não precisam de cuidados extras 
com a pele, mas Dra. Suyan Vasconcelos, CEO 
da Clínica Splendore em Aracaju, alerta que os 
cuidados devem ser redobrados, mesmo para 
Sergipe que possui um inverno mais brando.   

  
No inverno, há aumento do risco do maior 

órgão do corpo humano ficar áspero e ressecado, 
chegando a descamar e até rachar. “Pessoas que 
têm diabetes, por exemplo, devem ficar atentas, 
às fissuras e lesões que podem virar um problema 
sério devido à dificuldade de cicatrização. Diante 
disso, a hidratação diária da pele com cremes 
específicos acaba sendo uma exigência para 
combater o ressecamento e evitar desconfortos. 
Vale ressaltar que nem todos os hidratantes servem 
ou são recomendáveis para a pele das pessoas 
com diabetes, é preciso avaliação médica”, explica.   

  
O ressecamento da pele 

causado pelo clima da época 
também pode deflagrar crises 
em peles mais reativas ou com 
tendência a alergias, dermatite 
atópica ou seborreica e rosácea. 
“É importante substituir o banho 
quente que não é apropriado 

Dra. Suyan 
Vasconcelos
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para nenhuma estação do ano pelo banho 
morno. A água muito quente interfere na barreira 
protetora da pele e pode levar à desidratação, que 
pode desencadear algumas doenças. Manter a 
hidratação da cútis é essencial para todos os tipos 
de pele, antes e após o banho”, orienta.   

  
Outra dica importante é fazer a hidratação em 

duas etapas. “O uso do sabonete líquido, gel de 
banho ou óleo de banho com tecnologia sindética 
pode preservar mais os lipídios da pele, após 
o banho, a hidratação com loções ou cremes 
hidratantes deve ser feita até três minutos, para 
maior absorção, destaco também que os hidratantes 
utilizados sejam neutros, com ativos como aloe vera 
e óleos vegetais, por exemplo”, finaliza. 
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PRATELEIRAS VAZIAS
Certamente durante esse ano de 2022, 

você esteve em alguma farmácia a procura de 
medicamentos e não o encontrou, mas o que 
está acontecendo?

1/6CADERNO   SAÚDE
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A crise causada pela pandemia da COVID-19 
devido aos lockdowns e pela produção de 
medicamentos voltados para tratamento da 
COVID-19,  agravou em 2022 com aumento 
da matéria prima em 300%, oriundo dos 
problemas logísticos provenientes da guerra da 
Rússia com a Ucrânia.

Os maiores produtores de IFA (insumo 
farmacêutico ativo), que é o principal 
ingrediente do medicamento, do mundo são 

2/3CADERNO   SAÚDE
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a China e a Índia,  sendo apenas produzido 
no Brasil 5% da demanda do país. Fato esse, 
gerador da dependência brasileira do mercado 
externo para fabricação dos medicamentos, 
e diante desse cenário tanto o Ministério 
da Saúde quanto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) já admitem risco 
de desabastecimento de medicamentos no 
mercado, tanto privado quanto público.

Diante desse cenário preocupante, o Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) considera urgentes 
e necessárias medidas que possam mitigar o 
problema, como por exemplo: o incremento 
da produção nacional tanto de matéria-prima, 
quanto do produto acabado (o Brasil tem pelo 
menos 18 laboratórios farmacêuticos oficiais, que 
estão subutilizados); um melhor planejamento 
de compras no serviço público, visando à 
manutenção dos estoques e estratégias para um 
monitoramento mais eficiente do abastecimento 
das redes pública e privada.

3/3CADERNO   SAÚDE

Amanda Prata - Farmacêutica graduada pela Universidade Federal de 
Sergipe em 2007,  Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica 
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A psicóloga Maria do Carmo 
Rocha Vital é a nossa 
Destaque da Semana. Pós-

graduada em Gestão em Saúde 
Pública e da Família, Maria do 
Carmo já atuou em diversos 
locais, como Fundação Renascer, 
Prefeituras de Aracaju, Nossa 
Senhora do Socorro, Porto Real do Colégio/AL, Rosário 
do Catete e a Maternidade Nossa Senhora de Lurdes. 
Atualmente é psicóloga efetiva da Prefeitura Municipal 
de São Braz/AL. Ela lembra com carinho um trabalho de 
acompanhamento domiciliar realizado quando trabalhava 
no NASF como psicóloga. “Era um jovem com problema 
degenerativo ósseo, com uma depressão profunda, não 
saía da cama e fazia suas necessidades fisiológicas 
naquele lugar. Durante o acompanhamento, conseguimos 
tirá-lo daquele ambiente insalubre e escuro. O quarto 
tinha muito lixo na cama e baratas nas paredes. Foi 
realizada uma higiene no local pelos familiares e nas 
outras semanas a equipe multidisciplinar pode atuar”, 
disse. Maria se diz realizada profissionalmente. “Me sinto 
feliz e grata em me deparar com os resultados alcançados, 
na promoção e reabilitação da saúde mental de cada 
indivíduo que acompanho, seja na assistência social, nas 
medidas socioeducativas ou no ambiente hospitalar”.

MARIA DO CARMO  
PSICÓLOGA 

CADERNO   SAÚDE
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PROJETO DESENVOLVIDO 
PELO HOSPITAL AMPARO DE 
MARIA ACOLHE GESTANTES 
E PUÉRPERAS

O Hospital e Maternidade Amparo de Maria, 
unidade filantrópica localizada no município 
de Estância, na Região Centro-sul do Estado, 
desenvolveu um projeto de assistência humanizada 
para gestantes e bebês que tem como objetivo 
cuidar da saúde mental da mulher por meio de 
atividades realizadas pela equipe de Psicologia. É 
o projeto ‘Amparo Mulher’, que inicialmente está 
desenvolvendo ações pontuais e mensais.

CADERNO   SAÚDE

Projeto cuida da saúde mental das gestantes

FOTOS DIVULGAÇÃO
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De acordo com a coordenadora De acordo com a 
coordenadora, Flor Teixeira, o projeto pretende inserir 
na maternidade um espaço de escuta terapêutica 
fixo para auxiliar no momento pós-parto, propagar 
orientações e informações sobre a saúde mental da 
mulher e de toda a família, além de viabilizar ações 
assistencialistas. “A gravidez pode ser compreendida 
como um momento de importantes mudanças na vida 
da mulher, que envolve afeto, fantasias e expectativas 
com relação ao parto e ao bebê. Sobreviver ao 
puerpério é o nosso primeiro desafio”, disse.

O projeto ‘Amparo Mulher’ é desenvolvido em três 
vertentes. A primeira é a ‘Mãe Terapia’, que são ações 
realizadas mensalmente onde a equipe trabalha com 
um espaço de escuta terapêutica, levando informações 
e explicações sobre os sintomas de depressão pós-
parto, para que elas fiquem atentas, inclusive os 
acompanhantes que também são orientados como 
lidar durante o processo do puerpério. 

A segunda vertente é feita através das redes 
sociais. O ‘Conecta Mãe’ é realizado através da 
criação de vídeos e stories do Instagram para que 
as mães se sintam acolhidas. “A maternidade é 
muito solitária, então quando a gente consegue abrir 
um espaço para que elas possam encontrar outras 
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mães, outras pessoas para elas se apoiarem, então 
a experiência se torna menos dolorosa. A terceira e 
última vertente trabalha com a doação de itens, tanto 
para a mãe bem como para a criança”, explicou.

Flor Teixeira ressalta que o hospital vem buscando 
instituições parceiras, como o Centro de Apoio 
Psicossocial (CAPS) da região, o Centro de Referência 
na Assistência Social (CRAS), para que as mães 
possam ter um acompanhamento, não só dentro da 
instituição, mas fora também. “Que a instituição seja 
uma porta de entrada, um porto seguro, para que 
elas relatem as suas dificuldades e a partir disso a 
gente faz o encaminhamento para a devida instituição 
e elas são acompanhadas”, ressaltou.

Flor: ‘‘a gravidez é um momento de 
importantes mudanças na vida da mulher’’
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O vegetarianismo e veganismo vêm crescendo 
substancialmente nos últimos anos. Os motivos vão 
desde a elevação no preço das carnes a valores 
ideológicos de sustentabilidade e proteção animal. 
No Brasil, por exemplo, sabe-se que a pecuária 
é a maior responsável pelo desmatamento dos 
principais biomas existentes e isso gera preocupação 
não somente a ambientalistas, mas também a uma 
população jovem mais engajada no assunto.

Existe um movimento mundial chamado “segunda 
sem carne”, que tem como objetivo conscientizar as 

EVELYNMATEUS
DICAS DA NUTRI

VEGETARIANISMO
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pessoas sobre os impactos negativos que a produção, 
venda e consumo de produtos de origem animal 
traz à sociedade, aos animais e ao planeta. O termo 
“vegetariano” pode variar de acordo com o tipo de 
derivado que ainda é consumido, seja ele:

Ovolactovegetariano: Pessoa que não ingere 
carnes, mas consome ovos, leite, queijos, iogurte e 
demais laticínios.

Lactovegetariano: Não ingere carnes nem ovos, 
mas consome leite e seus produtos derivados, 
como por exemplo, iogurte, coalhada, manteiga, 
queijos, etc.

Ovovegetariano: Não consome carnes nem 
laticínios, apenas ovos.

Vegetariano estrito: Não utiliza nenhum derivado 
animal na sua alimentação, inclusive o mel de 
abelha.

Vegano: É o vegetariano estrito que também não 
utiliza derivados não alimentícios de animais, 
como por exemplo, couro, lã, seda e produtos que 
são testados em animais durante o processo de 
fabricação.

2/5CADERNO   SAÚDE  NUTRI



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022    176  

3/5CADERNO   SAÚDE  NUTRI

Mas será que é possível fazer uma refeição 
adequada em proteínas mesmo sem carne?

Sim! Existem vários alimentos de origem 
vegetal ricos em proteínas que podem e devem 
fazer parte da alimentação de qualquer pessoa, 
seja ela vegetariana ou não. Entre eles estão 
as leguminosas (todos os feijões, soja, grão de 
bico, lentilha e ervilha), as oleaginosas (todas as 
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castanhas, nozes, amêndoas, pistache, etc.) as 
sementes (de abóbora, chia, linhaça, gergelim, 
etc.) e os vegetais verdes-escuros (brócolis, 
espinafre, couve, agrião, rúcula, etc.).

Na imagem, há uma representação das 
proporções adequadas para cada grupo de 
alimentos em um prato vegetariano.

Aqui vão algumas dicas de substituições 
vegetais por alimentos semelhantes em textura 
e/ou sabor aos tradicionalmente utilizados na 
culinária brasileira:

Leite- leite de soja, leite de coco, leite de arroz, 
leite de amêndoas (e de demais oleaginosas).

Mel- melado de cana orgânico, néctar de coco, 
calda de agave orgânico.

4/5CADERNO   SAÚDE  NUTRI
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Evelyn Mateus – Nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Pós-Graduada em Nutrição Clínica e Esportiva pela FATELOS
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Queijo- tofu, queijo de soja, queijo à base de 
mandioca.

Manteiga- azeite de oliva, manteiga de coco, 
manteiga de amêndoas, maionese de abacate.

Ovo - quantidade equivalente a 1 unidade utilizada 
em preparações como bolo, biscoitos e panquecas 
- ½ banana madura ou 3 colheres de manteiga de 
amendoim ou 1 colher de sopa de agar-agar + 1 
colher de sopa de água.

Se você considerou a possibilidade de iniciar no 
vegetarianismo, comece excluindo a carne apenas 
1 dia na semana e vá aumentando a frequência 
de acordo com o seu ritmo. Além disso, você pode 
usar a criatividade e elaborar inúmeras receitas 
incríveis usando legumes, verduras, sementes e 
frutas. Isso fará com que sua alimentação não se 
torne monótona e cada dia menos te despertará o 
desejo de comer carne.
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Missão do Chevrolet Equinox – e especialmente da 
versão Premier – é ser uma referência de conforto e 
requinte para a marca
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira 
AutoMotrix
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Teste do Chevrolet Equinox Premier 

FOTOS LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

Depois de ter sumido das concessionárias 
brasileiras da Chevrolet no início do ano 
passado por falta de componentes na fábrica 
do México – especialmente de semicondutores 
–, o Equinox era para ter voltado ao Brasil em 
outubro, mas retornou apenas em junho deste 
ano. Em sua terceira geração, sua função no 
Brasil não é brigar pela liderança do segmento 
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de utilitários esportivos médios – ocupada há 
tempos pelo Jeep Compass, seguido pelo Toyota 
Corolla Cross, pelo Caoa Chery Tiggo 7 Pro e 
pelo Volkswagen Taos. A proposta é ser uma 
referência aspiracional em termos de conforto e 
requinte, função similar à exercida pelo Camaro 
no aspecto da esportividade. Para recuperar o 
espaço perdido com a temporada ausente no 
Brasil, o Equinox apresenta no mercado nacional 
a atualização visual que estreou na América 
do Norte em 2020. São discretas evoluções no 
design, conectividade e conteúdo tecnológico. A 
nova versão esportiva RS, com tração dianteira, 
substitui a antiga configuração de entrada LT 
e é oferecida por R$ 204.990 (R$ 208.550 em 
São Paulo). Ela divide a oferta da linha com 
a já conhecida “top” Premier, que vem com 
tração integral e custa R$ 221.990 (R$ 226.150 
em São Paulo). Até 2023, a linha Equinox deve 
ser ampliada com a versão EV, 100% elétrica, já 
confirmada para o mercado sul-americano.

 O Equinox tem 4,65 metros de comprimento, 
2,10 metros de largura, 1,84 metro de altura e 
2,72 metros de distância de entre-eixos, com 468 
litros de capacidade no porta-malas, que podem 
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chegar a 1.627 litros com os bancos rebatidos. 
Além dos novos faróis full-led bipartidos pela 
lâmina superior da grade dianteira, os para-
choques e as lanternas – também em leds – 
foram atualizados para seguir a mais recente 
linguagem global dos SUVs da Chevrolet. Os 
múltiplos cromados da versão Premier vêm 
em preto na RS. As linhas mais fluidas reforçam 
a sofisticação e o dinamismo do veículo. As 
duas variantes do Equinox são movidas pelo 
mesmo motor 1.5 turbo a gasolina com injeção 
direta apresentado em 2019, associado a uma 
transmissão automática de 6 marchas com opção 
de trocas manuais na manopla. São 172 cavalos 
de potência e 27,8 kgfm de torque. 
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 Por dentro, o Equinox Premier tem bancos, 
apoios de braços e parte do console e do tablier 
revestidos em couro. A central multimídia MyLink 
com GPS integrado oferece atualizações remotas 
de sistemas eletrônicos – o myChevrolet App de 
nova geração –, projeção sem fio para Android 
Auto e Apple CarPlay, Wi-Fi nativo, Spotify e 
Alexa, além do OnStar, sistema de telemática 
avançado com assistência personalizada vinte e 
quatro horas e sete dias por semana para serviços 
de emergência, segurança e concierge. Ambas 
oferecem itens interessantes de comodidade e de 
segurança como o alerta de colisão frontal com 
detecção de pedestre e frenagem autônoma de 
emergência, alerta de ponto cego com sensor 
de aproximação repentina, de movimentação 
traseira, vibratório de segurança no banco do 
motorista e de esquecimento de pessoas ou 
objetos no banco traseiro. 

 Para fazer frente às versões mais equipadas 
dos SUVs médios concorrentes, a Premier 
adiciona, em relação à RS, rodas aro 19 com 
acabamento diamantado em dois tons, teto solar 
panorâmico elétrico, frisos cromados, faróis tipo 
projetor em leds, auxiliares de neblina, abertura e 
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fechamento elétrico da tampa do porta-malas com 
acionamento interno, pela chave ou por sensor de 
movimento e partida por controle remoto. 

No habitáculo, a Premier aposta em um 
conjunto refinado que inclui sistema de áudio 
da marca Bose com sete alto-falantes, bancos 
elétricos com duas memórias, apliques decorativos 
no painel e nas portas dianteiras, partida do motor 
por controle remoto para pré-climatizar a cabine, 
carregador sem fio para smartphones e assistente 
semiautônomo de estacionamento. 

Na versão “top” do SUV, a Chevrolet oferece um 
ano gratuitamente de Wi-Fi veicular (limitado a 
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20 GB mensais) e do plano mais abrangente do 
OnStar. O cliente recebe ainda o tag “Sem Parar” 
com 12 mensalidades, um meio de pagamento 
automático que facilita a vida do usuário na hora 
de passar em pedágios, estacionamentos, drive 
thru e postos de combustíveis. 

 O utilitário esportivo médio da Chevrolet 
tem suspensão independente nas rodas 
traseiras, estruturas de subchassi e tecnologias 
avançadas de controle de estabilidade e de 
tração. A tração integral pode variar o envio de 
torque para cada uma das rodas para maior 
aderência do veículo, graças a uma central de 
comando capaz de fazer até mil leituras por 
segundo. É possível desabilitar o modo AWD 
mesmo com o carro em movimento e trafegar 
apenas com tração nas rodas dianteiras. 

Caso o sistema identifique necessidade, 
aparece uma mensagem no painel aconselhando 
o condutor a reativar a tração integral. O conjunto 
de tecnologias é capaz de identificar se o carro 
está rebocando algo, como trailer ou barco, 
e atuar para compensar oscilações e elevar a 
estabilidade da composição.
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EXPERIÊNCIA A BORDO
Conforto em foco

 No Equinox 2022, cinco ocupantes viajam com 
bastante conforto. No banco traseiro, o piso plano 
facilita a acomodação do passageiro central. O 
espaço para as pernas no banco de trás acomoda 
adultos sem apertos. Ainda atrás, há bancos 
reclináveis, saídas de ar e duas portas USB.  A 
alavanca de câmbio é nova, mas o volante segue 
sem aletas para trocas das marchas. A posição de 
condução agrada e a coluna de direção oferece 
regulagens de altura e profundidade. As abas 
laterais dos assentos da frente ajudam a segurar 
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o corpo nos trechos sinuosos. No banco do 
motorista, os ajustes são elétricos.

 A central multimídia MyLink no Equinox tem 
uma tela de apenas 8 polegadas – já existem 
visores de até 12 polegadas em modelos 
concorrentes. No entanto, ela oferece bons 
recursos de conectividade. Android Auto e 
Apple CarPlay, por exemplo, se conectam com 
o sistema sem a necessidade de cabo. A Alexa 
(tecnologia que utiliza inteligência artificial) está 
presente para atender aos comandos de voz. 
Isso sem falar do Wi-Fi nativo, que permite a 
conexão simultânea de até sete smartphones, e a 
possibilidade de baixar o Spotify direto na central. 
O serviço de concierge OnStar e o App Chevrolet 
são outros recursos disponibilizados no modelo. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR
SUV de passeio

 O Equinox Premier é um veículo familiar, no 
qual o conforto é privilegiado em detrimento 
da esportividade. O motor 1.5 turbo a gasolina, 
de 172 cavalos e 27,8 kgfm de torque, entrega 
fôlego coerente com a proposta, porém, mais 
do que suficiente para ultrapassagens seguras 
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e acelerações convincentes, feitas de forma 
quase sempre silenciosa. O rodar do SUV da 
Chevrolet é bastante consistente e a suspensão 
oferece equilíbrio nas curvas, ajudado pelos 
pneus de perfil baixo (235/50R 19). No caso da 
versão Premier, a tração é integral sob demanda, 
o que também ajuda na estabilidade – a força 
do motor é distribuída para as rodas de acordo 
com a necessidade de cada uma. A direção com 
assistência elétrica é eficiente e facilita bastante 
as manobras. A suspensão absorve bem as 
imperfeições do piso e entrega muito equilíbrio. A 
carroceria rola pouco mesmo em curvas rápidas.
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 Embora tenha tração integral na versão 
Premier – acionável por um botão no console 
–, o Equinox não é um utilitário esportivo 
recomendável para quem gosta de encarar trilhas. 
Com ângulo de ataque e de saída pequenos (15 
e 23 graus, respectivamente) e com a altura livre 
em relação ao solo de somente 17,5 centímetros 
(o Jeep Compass, por exemplo, tem 20,7 
centímetros), é necessária certa prudência até 
mesmo para transpor alguns obstáculos urbanos 
mal dimensionados. Afinal, para quem circula 
com um SUV desse porte, raspar a parte inferior 
do veículo em uma lombada ou em uma valeta é 
uma surpresa dispensável. 

Com o preço da gasolina nas alturas, um 
utilitário esportivo médio que não é híbrido nem 
bicombustível, como o Equinox, acaba deixando 
a desejar em relação à concorrência. A sensação é 
ressaltada porque, segundo os dados do Inmetro, 
a versão Premier faz 9 km/l na cidade e 10,8 km/l 
na estrada – um consumo pouco auspicioso 
para um motor moderno a gasolina. E o fato de 
a transmissão automática ter como opção de 
trocas manuais somente um botão na manopla 
não é nada prático. Embora o câmbio funcione 
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de maneira 
precisa, uma 
opção de 
trocas por 
meio de 
aletas atrás 
do volante 
ou mesmo 
deslocando 
a alavanca 
– para a 
direita e 
esquerda ou 
para frente 
e para trás – 
seriam uma 
forma mais 
intuitiva de o motorista comandar as mudanças.
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Motor: 
1,5 litro, quatro cilindros, turbo, gasolina, 
16 válvulas, injeção direta
Potência: 
172 cavalos a 5.600 rpm
Torque: 
27,8 kgfm de 2.500 a 4.500 rpm
Transmissão: 
Automática, 6 marchas, tração integral
Suspensão: 
MacPherson na dianteira, multilink na traseira
Freios: 
Discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira
Pneus: 
235/50 R19
Dimensões: 
4,65 metros de comprimento, 1,84 metro de largura, 
1,69 metro de altura e 2,73 metros de entre-eixos
Tanque: 
59 litros
Preço: 
R$ 221.990 (R$ 226.150 em São Paulo)

FICHA TÉCNICA
CHEVROLET EQUINOX PREMIER 2022
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CARA NOVA 
Em 18 de julho de 2019, a Nissan lançou no Brasil 
o 100% elétrico Leaf, marcando a data como o 
“E-Day”, ou “Dia da Mobilidade Inteligente”. Agora, 
a fabricante japonesa utiliza o mesmo dia para 
anunciar a chegada ao país da linha 2023 do 
modelo elétrico mais vendido no mundo. O novo 
ano/modelo do carro começa a ser distribuído esta 
semana para as 44 concessionárias homologadas 
para comercializar e fazer serviços de pós-vendas 

Por Daniel Dias
AutoMotrix
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DE OLHO NA PRAÇA
A BYD Brasil dá mais um passo para ampliar sua 
linha de veículos elétricos apresentando um 
modelo moderno e versátil e de alta tecnologia. 
Trata-se do D1 EV, um automóvel pertencente 
à categoria MPV (Multi Purpose Vehicle), com 
soluções inovadoras, que deverá se tornar um 
novo referencial de mobilidade e transporte, 
principalmente ao segmento corporativo, 
aplicativos de transporte, taxis, locadoras e 
órgãos públicos. O BYD D1 EV será comercializado 

em veículos elétricos. O Leaf 2023 mantém o preço 
de R$ 293.790 e se diferencia pela aparência frontal, 
incluindo novos formatos de grade e para-choque. 
O estilo dos faróis também foi revisto e agora conta 
com acabamento interno preto (anteriormente, 
era cromado). As rodas de liga leve aro 17 de cinco 
raios trazem novo design. O modelo estreia ainda 
o novo logotipo da Nissan, posicionado na grade, 
na tampa do porta-malas, no centro das rodas e 
no volante. O conjunto de baterias de íons de lítio 
de 40 kWh proporciona 110 kW (150 cavalos) de 
potência e 32,6 kgfm de torque, com emissão zero. 
A autonomia é de 389 quilômetros pelo Inmetro e 
de 272 quilômetros pelo ciclo norte-americano.
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preferencialmente por meio de venda direta, 
com preço público sugerido de R$ 269.990. 
Chega ao mercado disponível em duas versões 
de acabamento (GL e GS), com opções de cores 
em branco e branco/verde. A garantia é de dois 
anos ou 100 mil quilômetros para o veículo e 
de cinco anos ou 500 mil quilômetros para as 
baterias. Além de uma porta traseira direita 
deslizante motorizada para facilitar o acesso dos 
passageiros, o D1 EV dispõe de um motor de 136 
cavalos de potência alimentado por uma bateria 
de lítio-ferro-fosfato, que garante uma autonomia 
de até 371 quilômetros pelo ciclo NEDC. 
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ALTA PERFORMANCE “VERDE”
A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil lança no 
mercado nacional o novo Mercedes-AMG EQS 
53 4Matic+, primeiro modelo de produção da 
divisão esportiva da marca da estrela de três 
pontas totalmente elétrico. O sedã de luxo foi 
refinado em Affalterbach, na Alemanha, em todas 
as áreas relacionadas à alta performance e chega 
ao Brasil com preço de R$ 1.350.900 e autonomia 
de 580 quilômetros. Outro destaque é o novo 
MBUX Hyperscreen, com três telas integradas 
que revolucionam o conceito de design interior 
e alta capacidade técnica de processamento de 
informações, elevando o padrão de interatividade. 
“O primeiro Mercedes-AMG 100% elétrico chega 
ao mercado nacional no momento em que a 
marca comemora 55 anos. É a confirmação que o 
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ANTES DE VIR
Para comemorar os 75 anos de lançamento da 
Série F, a Ford apresentou nos Estados Unidos 
uma edição especial da picape F-150 – o veículo 
mais vendido no mercado norte-americano em 

Brasil faz parte do futuro eletrificado”, comemora 
Carlos Garcia, CEO e presidente da Mercedes-
Benz Cars & Vans Brasil. No coração do novo EQS 
53 4Matic+ estão dois motores – acoplados em 
cada eixo, garantindo tração integral permanente 
– com 658 cavalos de potência e 96,9 kgfm de 
torque. Segundo as marcas alemãs, o sedã 
acelera de zero a 100 km/h em 3,8 segundos, com 
velocidade máxima limitada a 220 km/h.
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NOVA MARCA NO HORIZONTE
Dona de algumas marcas automotivas famosas, 
como a sueca Volvo, a chinesa Geely confirma o 
lançamento de sua divisão de veículos elétricos, 
a Radar Auto, com a apresentação da primeira 
picape totalmente “verde” RD6. O portfólio da 
Radar Auto terá também SUVs e caminhões. 
A Geely ainda não divulgou as dimensões da 
RD6, mas seu porte faz lembrar o das picapes 

todos os segmentos. A Heritage Edition é uma 
releitura de modelos clássicos da linha dos anos 
60, 80 e 90 com pintura em dois tons. Lançada 
em 1948, a Série F tornou-se um dos veículos 
mais emblemáticos dos Estados Unidos, onde 
é líder de vendas há quatro décadas e já soma 
40 milhões de unidades produzidas. A F-150 
Heritage Edition traz uma nova interpretação do 
padrão clássico com a cor principal da carroceria 
combinando com teto, colunas, para-choques, 
área inferior das portas e dos para-lamas em tom 
contrastante. Disponível na versão XLT da F-150, 
a edição especial começará a ser vendida a partir 
de agosto. A Ford anunciou este ano que lançará 
a F-150 no Brasil em 2023, complementando a sua 
linha de picapes ao lado da Ranger e da Maverick. 
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UM HÍBRIDO ÀS AVESSAS
A Nissan anuncia o alcance de sua tecnologia 
e-Power para a América Latina, confirmando que 
colocará o Thai Kicks inicialmente no mercado 
mexicano, modelo com visual quase idêntico ao 

compactas-médias Fiat Toro, Ford Maverick e 
Renault Oroch. De acordo com a Radar Auto, a 
RD6 será fabricada com estrutura monobloco 
derivada da plataforma SEA, compartilhada 
com modelos elétricos da Lotus, da Smart e da 
Volvo. A picape terá configurações com um ou 
dois motores movidos a bateria, com potências 
entre 200 e 400 cavalos e autonomia de até 600 
quilômetros pelo ciclo chinês de medições. 
No país asiático, as picapes são tratadas como 
sub-veículos, que não podem circular na 
maioria das grandes cidades.
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comercializado atualmente no Brasil. A grande 
diferença está nas características do “powertrain”. 
O sistema eletrificado é composto por dois 
motores, um a gasolina e o principal elétrico. Com 
100 kW (136 cavalos) de potência, o motor elétrico 
tem a função de dar tração às rodas, dando ao 
veículo a condição de ser um modelo com zero 
emissão de poluentes. Já o propulsor a gasolina é 
utilizado para gerar energia elétrica que alimenta 
a bateria do motor elétrico. Em comparação 
ao Kicks “comum”, o e-Power ganha reforço no 
sistema de suspensão devido ao aumento de 
peso geral do SUV. O novo modelo é equipado 
ainda com o e-Steo, sistema que permite 
utilizar apenas o pedal da direita para acelerar e 
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O VERDE É O CANAL
A General Motors parece mesmo tentar ser 
protagonista da chamada corrida pelos 
veículos elétricos. A gigante norte-americana 
revela um interessante estudo sobre as várias 
formas de se medir o impacto do uso de um 
automóvel em relação ao aquecimento global. 

desacelerar, aumentando a autonomia pelo uso 
da frenagem regenerativa. O Thai Kicks tem os 
modos de condução “Drive-D”, “D-Eco”, “D-Sport”, 
“Braking-B”, “Braking-Eco”, “Braking-Sport” e “EV”.
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Uma maneira de se calcular a emissão de um 
automóvel é somando os gases que o veículo 
emite pelo escapamento mais o impacto da 
produção do seu combustível no ambiente, 
equação conhecida como “Do poço à roda”. No 
Brasil, a gasolina conta com até 27% de etanol 
em sua composição. Outro fator é que 84% 
da energia elétrica vem de fontes renováveis, 
como a hídrica, a solar e a eólica. Nesse cenário, 
o carro elétrico vira uma opção invejável. 
Considerando o percentual médio de emissão 
de CO2 equivalente por tipo de propulsão em 
comparação com carros movidos “puramente” 
a gasolina, a General Motors chegou à tabela: 
gasolina representa 100% das emissões, os 
modelos bicombustíveis, 79%, os híbridos-
flex, 57%, e os elétricos, 10%. A equação leva 
em conta a média de eficiência energética 
dos automóveis comercializados no país e 
participantes do programa de etiquetagem 
veicular do Inmetro. Os cálculos vieram de uma 
metodologia feita pela Associação Brasileira 
de Engenharia Automotiva (AEA), aplicando a 
intensidade de carbono da matriz energética local
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A cantora e compositora está nos 
holofotes musicais desde a década de 1980 
e é considerada uma das maiores cantoras 
brasileiras de todos os tempos. Além de cantar 
e compor, ela também é multi-instrumentista, 
e já criou sucessos para cantores como Cauby 
Peixoto, Simone, Angela Maria e Emílio Santiago. 
Com uma trajetória cheia de grandes hits e de 
muitas vitórias no meio artístico, vale a pena 
conhecer a biografia da cantora Joanna.  

A cantora Joanna é um dos grandes nomes da 
MPB e se consagrou, ao longo dos anos, como uma 
das maiores representantes da música romântica 
no país. Maria de Fátima Gomes Nogueira, nome 
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de batismo da artista, nasceu no bairro do Méier, no 
subúrbio do Rio de Janeiro. Ela é filha do violonista 
Joaquim e da dona de casa Marietta. Apesar de 
não cantar profissionalmente, a sua mãe tinha 
uma linda voz e tinha o costume de se apresentar 
em encontros de família. Desde a infância, Joanna 
escrevia poemas para expressar seus sentimentos. 

Aos 12 anos, ganhou de presente do pai um 
violão e foi matriculada em uma escola de música. 
Incentivada tanto pelos pais quanto pelos irmãos, 
ela sempre estava envolvida com o meio musical 
e tentava compor a partir de seus escritos.

Ainda na adolescência, Joanna começou a 
participar de festivais de música em várias cidades 
do interior do Rio de Janeiro. Ela pesquisava os 
lugares que teriam algum concurso e viajava sozinha 
para concorrer ao prêmio. Naquela época, ela ainda 
se apresentava com o nome de Maria de Fátima. 

Aos 17 anos, ficou em primeiro lugar no 
programa A Grande Chance, da TV Tupi RJ. A 
canção que ela escolheu para apresentar foi 
Última Forma, que mais tarde ficaria conhecida na 
voz de Emílio Santiago. 
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Por ter vencido o concurso, Joanna assinou um 
contrato com a gravadora RCA (atual Sony Music). 
Uma parceria que dura até hoje. 

Em 1979, então com 22 anos, Joanna lançou 
o seu primeiro disco, Nascente, que vendeu 
mais de 80 mil cópias na estreia. Com esse 
lançamento, ela passou a ser reconhecida como 
cantora revelação da música popular brasileira. 
Nessa época, ela já havia conquistado a sua 
independência financeira e resolveu sair da 
casa dos pais e se mudar para um apartamento 
com dois amigos que também eram músicos e 
compositores. Na virada para os anos 1980, a 
cantora gravou o especial Mulher 80 da Rede 
Globo, ao lado de Maria Bethânia, Elis Regina, 
Fafá de Belém, Zezé Motta, Marina Lima, Simone, 
Gal Costa, Rita Lee e das atrizes Regina Duarte e 
Narjara Turetta, do seriado Malu Mulher.

No mesmo ano, Joanna lançou Estrela Guia, seu 
segundo disco, que inclui hits como Momentos e 
Quarto de Hotel. Em seguida, ela gravou um novo 
álbum a cada ano, todos com faixas de muito 
sucesso com o público e com a crítica. Desde as 
suas primeiras músicas lançadas, Joanna optou 

EDITORIAL
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por gravar canções autorais, em que abordava os 
mais diversos temas. Mas o romance sempre foi a 
sua temática principal e fez com que o seu estilo 
musical fosse definido como romântico popular, 
um subgênero da MPB. 

A partir dos anos 2000, ela começou a 
se dedicar mais ao pop e às músicas com 
mensagens religiosas. Um exemplo de produção 
dessa nova fase é o CD Joanna em Oração, 
gravado ao vivo na cidade de Aparecida do Norte, 
interior de São Paulo. 

Outro disco nessa linha foi lançado em 
2011, com o título Em Nome de Jesus — Joanna 
Interpreta Padre Zezinho. Nele, Joanna interpreta 
clássicos do cantor Padre Zezinho. O seu último 
disco foi lançado em 2020, sob o título Aqui e 
Agora. Com uma carreira que atravessa gerações, 
a artista já lançou vários sucessos desde a década 
de 1980. Confira quais são as suas melhores da 
cantora Joanna: Treze de Maio, Tô Fazendo Falta, 
Mãezinha Do Céu, Viva a Mãe de Deus e Nossa, A 
Padroeira e Amanhã Talvez.
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DE RIBEIRÓPOLIS, PAULO ALBERTO 
SE CONSAGROU NO CENÁRIO 

NACIONAL DA MÚSICA GOSPEL
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Sergipano conquistou o Brasil e ganhou 
espaço em outros países também

Músico comemora sucesso nacional

Natural de Ribeirópolis, interior de Sergipe, 
Paulo Alberto, saiu da zona do conforto e seguiu 
em, busca dos seus sonhos e missões. Foi morar 
em Curitiba e sua carreira decolou. Quase 20 
anos, depois, o sergipano que começou a cantar 
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desde criança, comemora a carreira ascendente 
no cenário nacional gospel. O seu talento é 
reconhecido através de dezenas de premiações 
e parcerias com grandes nomes da música como 
Aline Barros, Cassiane, Eyshila, Fernanda Brum e 
Gabriela Rocha.

Paulo Alberto também é ministro de louvor, 
casado, pai de 2 filhos e membro da PIB Curitiba. 
Além de cantor, o sergipano é diretor artístico 
e já assinou grandes produções executivas. 
Atualmente é diretor e produtor de conteúdo de 
Aline barros e André Aquino, além de conduzir 
projetos cristãos dentro da Unicesumar, um dos 
maiores EADs do país. Ele foi diretor executivo 
e artístico do Dom Reality - o primeiro reality de 
música cristã do Brasil.

Em 2021 recebeu o Prêmio Inovação em 
São Paulo, ao lado de Aline Barros, por ser 
o diretor executivo do álbum visual Minha 
Oração, feito inédito na indústria musical 
nacional. Gravou recentemente o álbum 
Ao Meu Pai, que conta com participações 
especiais de Aline Barros, Thamires Garcia, 
Hadassa Moraes e One Ministério. 
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Com um mês de lançado o álbum já atingiu 
a marca de 1 milhão de views e streamings e 
tem alcançado espaços estratégicos. gravou 
também projeto acústico e tem para 2022 
novos projetos a serem executados.

Entre os prêmios conquistados estão: Troféu 
de Ouro - Categoria Melhor Profissional do 

CAPA DA SEMANA

Paulo Alberto conquistou prêmio com Aline Barros
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Mercado (2015); Troféu de Ouro - Categoria: 
Melhor Profissional do Mercado (2016); Novas 
Promessas - Destaque Produção (2016); Honra 
ao Mérito - Câmara Municipal de Curitiba (2020); 
Melhores do Ano Gospel - Categoria: Melhor 
Comunicador (2020 e 4 Deezer Gospel Day - 
Parceiro Destaque – 2021 e Melhores do Ano 
Gospel - Categoria: Inovação (Diretor Executivo 
de Aline Barros) em 2021; Prêmio Show Gospel 
- Categoria: Parceiro Destaque (20 anos da 
Revista Show Gospel), em 2021. Paulo Alberto é 
o convidado da entrevista especial desta semana 
do Olho Vivo – confira na íntegra:

CINFORMONLINE: Como começou a se 
interessar pela música?

Paulo Alberto: As minhas recordações de 
quando ainda era muito pequeno tem música 
envolvida. Ou seja, seja colocando vinil na casa 
do avo para tocar, fita k7 em casa para gravar as 
próprias cantorias e por fim, os CDs que divertiam 
meus dias. Cresci na igreja, que é um ambiente 
extremamente musical. Então eu não me recordo 
de não ter a música na minha vivência diária. 
E dentro de mim eu sempre tive a certeza de 

CAPA DA SEMANA
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que o universo da música seria o lugar que eu 
trabalharia e criaria conteúdos que seriam vistos e 
consumidos por milhares de pessoas. 

Quando você percebeu que poderia fazer 
carreira na música? Eu sempre fui muito 
curioso, sempre pesquisei muito, mesmo tendo 
condições limitadas para tal e estar em uma 
cidade distante de tudo que estava sendo 
produzido. Eu via tudo pela TV ou quando eu 
podia acessar a internet. Aos 14 anos eu comecei 
a ter a curiosidade de ler fichas técnicas, de 
saber quem eram os profissionais envolvidos 
nos CDs, eu sempre comparava tudo. Como eu 
cantava na igreja desde pequeno eu tinha muitos 
sonhos nessa área e jamais limitei-os porque 
eu sei que Deus tem prazer em poder ver seus 
filhos realizando seus sonhos. 

Por morar no interior de Sergipe, em 
Ribeirópolis, acha que foi mais difícil sair da 
zona do conforto e buscar oportunidades? 
Foi muito difícil. Eu consigo até hoje lembrar da 
decolagem daquele vôo operado pela extinta 
Varig saindo de Aracaju, lembro do cheiro da 
cidade de Curitiba quando cheguei e de tantos 
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outros detalhes daquele 4 de maio de 2004, o 
dia que mudaria para sempre a minha história. 
Na realidade eu preciso lutar até hoje e aprender 
diariamente a lidar com a falta, com os medos 
e tantos outros sentimentos que surgem. Em 
Ribeirópolis eu sempre procurava o que fazer 
para ter algum tipo de renda, as oportunidades 
eram pequenas e eu muito novo para assumir 
oportunidades mais sérias. Então decidi sair de 
lá para poder viver o que eu acreditava ser o 
meu caminho se fez necessário e eu tive o apoio 
irrestrito dos meus pais, irmã e família. Mas eu 
jamais imaginei que viveria tudo que tenho vivido 
e se tornar motivo de orgulho para os que ficaram 
e me acompanham até hoje.
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Artista vai lançar novas músicas pela Sony Music



ANO 4 - ED. 250 -25/7/2022   215   

7/16CAPA DA SEMANA

Como chegou a Curitiba? Eu fui convidado 
para trabalhar em uma loja de artigos 
evangélicos, que inclusive, na época, tinha 
uma filial em Aracaju. O dono da empresa 
tinha um programa na Rádio Atalaia AM. Logo 
em seguida eu estava apresentando rádio e 
o meu contato com os artistas e gravadoras 
começaram nesse momento. Eu lidava com 
música o tempo inteiro por conta do meu 
trabalho e cada vez mais eu me aproximava 
dos meios onde as produções aconteciam, dos 
escritórios dos artistas e de outros centros de 
produções. Foi muito interessante que menos 
de 2 anos depois da minha chegada a capital 
Paranaense, eu já conseguia ver indícios de que 
eu poderia seguir carreira na área por conta dos 
feedbacks e referências que as pessoas faziam 
sobre o meu trabalho. 

Como começou a sua carreira profissional 
na música gospel? Dois anos após a minha 
chegada, por conta de um programa que eu 
apresentava e já era relevante no cenário, por 
ser na primeira rádio gospel na internet, eu 
comecei a trabalhar com alguns artistas na área 
de produção de conteúdo, promoção e gestão 
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de agendas. Em 2008 eu abri a minha empresa 
e partir daí eu pude expandir mais. Com a minha 
presença na rádio, meus primeiros trabalhos 
foram com Ludmila Ferber, Antônio Cirilo, Toque 
no Altar, Fernanda Brum e outros artistas. Em 
2013 eu assinei o meu primeiro grande projeto, 
a direção artística de um DVD pela Sony Music 
Brasil e a partir daí eu não parei mais. Foram 
inúmeros os projetos, os planejamentos de 
lançamentos, posicionamento de imagem e 
tantas outras ações que potencializavam ainda 
mais a carreira desses artistas. Eu posso afirmar 
que minha carreira começou quando eu decidi 
acreditar nos meus sonhos e potencial. 

Em 2004 lançou o seu primeiro disco 
‘Reconquistar’, como avalia este trabalho? 
Esse álbum significa muito para mim. Mesmo 
eu tendo uma carreira de grande relevância 
na parte executiva, a chegada desse disco foi 
especial para eu compreender que Deus tem 
sempre o melhor. Eu, quando adolescente 
sonhava todas as noites em poder gravar uma 
música, ou seja lá o que fosse, mas queria dar 
essa passo na música.  O que era impossível 
que acontecesse estando em Ribeirópolis, por 
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conta do mercado mesmo. Dois meses depois 
que cheguei em Curitiba, eu assinei contrato 
com uma gravadora da capital e entramos em 
estúdio para gravar o projeto. Eu não acreditava 
que estava em um dos melhores estúdios, com 
músicos referencias e compositores no ápice 
de suas criatividades. Ainda em 2004 eu voltei a 
Ribeirópolis para o lançamento desse projeto. Foi 
uma viagem extremamente emocionante pois 
eu pude perceber que eu estava trilhando um 
caminho de conquistas e começando a viver os 
meus sonhos. Reconquistar é uma mensagem 
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Paulo vai dirigir novo trabalho daArtista 
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para o meu coração também. Eu não posso 
deixar de conquistar e mesmo que eu tenha 
desistido em algum momento e por alguma 
razão, eu devo ter forças para reconquistar. 
Então, esse trabalho para mim é muito especial e 
tem um sentido contínuo para minha caminhada.

Após o primeiro disco, lançou quais 
trabalhos? Eu continuei lançando projetos, 
porém, ao invés de assinar esses projetos como 
Paulo Alberto, passei a assiná-los como Aproxime-
se que foi lançado em 2010 um álbum em estúdio, 
2015 um projeto Ao Vivo, com participações de 
Nivea Soares (Diante do Trono) e dos americanos 
Jeremiah Bowser e Amber Brooks, em 2019 lancei 
um Single chamado Não Mais Eu e em 2022 
lancei um dos projetos mais especiais, chamado 
Ao Meu Pai, com participação de amigos como 
Aline Barros, André Aquino (Som do Reino), 
Thamires Garcia e outros amigos. Embora a minha 
carreira de produtor executivo, artístico e de 
conteúdo seja maior que a minha atuação como 
um líder de um projeto, ou como cantor, como 
muitos intitulam, eu resolvi dar maior visibilidade 
para essa área e mostrar a continuidade dessa 
paixão que é poder cantar. E esse último projeto 
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tem um significado especial, pois além de assinar 
toda direção eu pude ser a voz dessa mensagem. 

Qual trabalho foi mais especial e/ou 
importante da sua carreira? Eu já assinei 
inúmeros projetos, mas posso destacar alguns: 
O DVD que assinei a direção artística pela Sony 
Music, aos meus 23 anos e que me rendeu o 
prêmio de Melhor Profissional do Mercado em 
2015, prêmio recebido no Teatro Bradesco em 
São Paulo. Em 2016 assinei a Produção Executiva 
e Artística do Festival Novas Promessas na 
Globo/PR, em 2021/22 pude liderar o Primeiro 
Reality de Música Cristã do País, sendo um dos 
projetos mais comentados do Mercado e um 
que tem meu carinho e coração, foi o Projeto 
Minha Oração com Aline Barros, o primeiro álbum 
visual do mercado e que já nos rendeu prêmio na 
categoria Inovação, no Melhores do Ano Gospel, 
No Memorial da América Latina em São Paulo. 
Impossível falar apenas de um projeto importante, 
foram vários e a soma deles me trouxe até aqui. 

A partir de quando você começou a 
investir em outras áreas da música gospel 
como direção musical? Foi automaticamente. 
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Já comecei pelas outras áreas, embora tivesse 
lançado um projeto musical cedo, esse projeto 
sempre caminhou lado a lado comigo, mas 
minha maior bagagem era na produção, 
direção, roteiros, conteúdo e tudo que fosse 
nos bastidores. Quando eu pausei entre 2015 
e 2019 eu mergulhei muito na minha profissão 
e tive os maiores resultados já obtidos, me 
preparando para um momento que se eu não 
tivesse estudado e procurado tendências 
certamente ficaria para trás.Por exemplo, logo 
que foi decretado Pandemia, eu trabalhei na 
primeira live musical de um clube de futebol. 
O Corinthias abiu as portas do estádio e 
transmitimos no canal do clube o AliveNation. 
Assim como coordenei a imprensa do VILA 
MIX Gospel Em Casa, produção do AudioMix. 
Apresentei Lives em São Paulo com apoio da 
Secretaria de Cultura, Recebi Honra ao Mérito 
pela Câmara de Vereadores de Curitiba pela 
colaboração substancial `a cultura nacional e 
tantas outras conquistas que a minha carreira 
me possibilitou viver.

Fazer parte da Sony, em um universo 
gigante, é um privilégio? Com certeza. Eu 
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jamais imaginei 
que aquele 
lugar em que 
eu frequentava 
produzindo 
diversos 
conteúdos, seria 
um dia minha casa 
e eu seria colega 
de gravadora de 
tantos grandes 
nomes. A 
Sony veio para 
potencializar o 
meu projeto na 
área da música, 
pois o álbum Ao 
Meu Pai, caminha 
para a marca 
de 1.5 milhão de 
views e streaming pouco mais de 2 meses 
de lançado. Poder ter o apoio da gravadora, 
uma das maiores do mundo, é de uma alegria 
imensa. Certamente, sou o primeiro sergipano 
a poder alcançar um feito tão expressivo na 
carreira em ambas as direções. Seja cantando, 
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ou produzindo. E isso me deixa muito feliz pois 
eu posso levar o nome do estado, da minha 
cidade e as minhas raízes muito mais longe. 
As pessoas não fazem ideia de que eu sou 
nordestino e quando eu conto ficam supressas 
porque alguém conseguiu furar a bolha do 
eixo rio-são Paulo e pode colaborar para a 
expansão do mercado. Sony é um divisor de 
águas para mim como artista e uma excelente 
empresa para eu trabalhar como um produtor. 

Com quais artistas você já trabalhou no 
meio gospel? Inúmeros! Aline Barros, Gabriela 
Rocha, Deive Leonardo, Gabriela Gomes, 
Cassiane, João Figueiredo, Isadora Pompeo, André 
Aquino (Som do Reino), Brunão Morada, Jefferson 
e Suelen, Thalles Roberto, Preto no Branco, 
Fernanda Brum, Heloisa Rosa, Eyshila, Thamires 
Garcia, Elaine Martins, projetos com a Deezer 
(app de Streaming – recebendo inclusive premio 
de Parceiro Destaque), já coordenei ações de 
imprensa para Marcos Witt em sua vinda ao Brasil, 
participei de cobertura direta dos Australianos 
Hillsong United, Hillsong Worship, dos americanos 
Michael W. Smith e Jesus Culture. 
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Quais são seus projetos futuros que podem 
ser adiantados? Posso adiantar que novas 
músicas serão lançadas pela Sony Music. Estou 
assinando a Direção de Conteúdo do projeto 
Aline Barros 30 Anos, que celebra os 30 anos 
de carreira da maior artista cristã do País e da 
América Latina. Terei o privilégio de implantar 
um projeto em breve no Brasil, prometo falar 
mais a respeito quando puder. Está em conversa 
a possibilidade de eu assinar a produção de um 
festival de música cristã no estado de Sergipe 
e como sempre, sigo analisando as tendências 
e procurando trazer novidades para o mercado 
como nos últimos anos. 

Quando pretende retornar a Sergipe e 
se apresentar? Eu quero retornar ainda no 
segundo semestre de 2022 ou início de 2023 
para poder apresentar ainda mais o projeto 
que lancei recentemente e os que tenho como 
meta para lançar. Quero muito poder falar mais 
para a juventude do Estado, e não apenas para 
os jovens cristãos, mas para todos que buscam 
diariamente se inspirarem em personalidades, em 
grandes profissionais, em grandes projetos, pois 
se eu consegui trilhar uma carreira de sucesso, 
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todos podem. Sonho em poder olhar no olho 
dessa juventude sergipana e dividir tudo que está 
em meu coração. Terei a alegria de poder vê-
los alcançando vôos mais altos que os que pude 
alcançar, pois essa é a minha missão.

Deixe uma mensagem para os sergipanos 
que acompanham seu trabalho... Quero 
agradecer a todos vocês que de alguma forma 
me impulsionam a seguir adiante. Eu sei que 
muitos torcem, oram e desejam que eu continue 
avançando. Eu não chegaria tão longe se não 
fosse tão amado na minha raiz, se eu não 
valorizasse a minha base e se eu não tivesse 
a alegria de poder espalhar sobre de onde eu 
vim. Eu vim de Ribeirópolis e sei que poderei 
tocar o mundo através da minha arte. Apenas 
com o projeto da Aline Barros, Minha Oração eu 
pude ver o meu criativo, meus textos, os insights 
sendo visto por mais de 40 milhões de pessoas 
em 6 meses... Isso é acreditar! E eu sei que é só 
o começo. Obrigado meu Sergipe, Ribeirópolis 
e Nordeste... n’os podemos transformar o país 
através dos nossos dons e talentos.
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SOCIEDADE

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) 
continua na luta para resolver os problemas 
diários enfrentados pelos usuários do transporte 
público. O parlamentar foi recebido, no Fórum 
Gumersindo Bessa, pelo Juiz da 12ª Vara Cível 
de Aracaju, Marcos de Oliveira Pinto, que é o 
responsável por julgar a ação que trata sobre 
a licitação do transporte coletivo de Aracaju. 
Na oportunidade, Ricardo buscou maiores 
informações sobre o andamento do processo.  l
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A presidente do 
Partido Mulher e 
pré-candidata a 
deputada federal, 
Lícia Melo, colhe os 
frutos do seu trabalho 
realizado e comemora 
a conquista do 
Prêmio Oxente. 
A solidariedade 
ocorreu no Teatro 
Tobias Barreto em 
Aracaju. Lícia se 
destaca em Sergipe 
com o seu trabalho 
realizado como 
empreendedora social 
que atua em prol da 
vida, defendendo a 
mulher contra qualquer tipo de violência contra a 
mulher e incentivando a adesão ao terceiro setor. 
O prêmio é direcionado a profissionais, autoridades 
e personalidades que se destacam em suas áreas 
e prestam serviços relevantes a sociedade.  A 
escolha é realizada atrever de diversos canais 
interativos e digitais, e por entidades. l
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O superintendente médico da Rede Primavera 
Saúde, doutor Guilherme Espírito Santo, 
esteve na sede da Constat na última quarta-
feira, 20, e palestrou para alguns profissionais 
da empresa. Convidado pelas gestoras Ivana 
Torres e Ana Pontes, o médico falou sobre 
“Cultura Organizacional e Gestão da Mudança” 
durante o quinto módulo do Constart, 
programa de desenvolvimento de líderes da 
empresa. Sucesso!l
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O diretor-presidente do SergipeTec, Eduardo 
Prado, participou do evento de comemoração dos 
99 anos do Instituto Tecnológico e de Pesquisas 
do Estado de Sergipe - ITPS. Na oportunidade, 
Eduardo recebeu a medalha de Incentivo 
à Ciência e Tecnologia “Professor Antônio 
Tavares Bragança”, a mais alta condecoração 
da instituição. Participaram da solenidade 
autoridades da educação como o reitor da UFS, 
Valter Santana, o reitor da Unit, Jouberto Uchôa 

4/10SOCIEDADE

O advogado lagartense, 
Laerte Fonseca, 
comemorou em junho 
desse ano 10 anos de 
carreira na área, além do 
décimo ano do escritório 
Laerte Fonseca & 
Advogados Associados. 
Primando sempre pela ética 
e na qualidade dos serviços 
prestados, Laerte Fonseca 
se constitui como um 
dos melhores advogados 
da região Centro-Sul do 
Estado. Sucessos, doutor! l
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A cantora Mari Fernandez aterrisou em Aracaju 
na última terça, 18, para o lançamento do evento 
Mari Sem Fim, em um pocket show no Shopping 
Riomar. Antes disso, ela concedeu entrevista na 
FM Sergipe e quem esteve por lá para conhecer 
a artista foi a influenciadora Thallita das Graças, 
que teve um vídeo seu postado por Mari que 
viralizou e já conta com mais de 5 milhôes 
de visualizações. O encontro também contou 

e o secretário de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e da Ciência e Tecnologia, José 
Augusto Pereira de Carvalho. l
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O queijo Madrugada da Alvorada, produzido 
pelo Laticínio Alvorada, de Itaporanga D´Ajuda, 
foi o grande vencedor do concurso Nordestino 
de Queijos e Derivados, realizado em Vitória da 
Conquista (BA). O produto conquistou o Selo 
Super Ouro, a mais alta premiação em disputa, 
superando outros trezentos concorrentes. O 
concurso foi realizado durante o Encontro 
Nordestino do Setor de Leite e Derivados (Enel) 
e reuniu produtores de queijos e produtos 

6/10SOCIEDADE

com a participação do jornalista e assessor de 
comunicação Felipe Martins e o João Santos da   
@EventosSe que fez a cobertura completa. l
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Na semana passada, foi inaugurada em Aracaju a 
Predilecta Móveis Planejados, a mais nova loja de 
móveis planejados da cidade, empresa do grupo 
Celmarthe localizada na Rua Zaqueu Brandão, 
nº 501, que está no mercado há mais de 70 

lácteos de toda a região. Os produtos foram 
avaliados por um júri técnico, que levou em 
consideração quatro quesitos: aspecto exterior, 
aspecto interior e textura, aromas e sabores. A 
premiação foi concedida em quatro categorias, 
de acordo com a pontuação: bronze (14 a 
15,9 pontos), prata (16 a 17,9 pontos), ouro (18 
a 20 pontos) e Super Ouro (20 pontos), esta 
alcançada pelo queijo do Laticínio Alvorada. l
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anos. Tendo como sócias proprietárias as irmãs 
Paula Maciel, Arquiteta e Designer e Interiores e 
Tamyris Maciel, Coach Especialista em Psicologia 
Organizacional e Gestão de Pessoas. A fábrica 
está localizada em São Paulo, a qualidade de seus 
produtos está associada a matéria prima utilizada 
e a alta tecnologia dos equipamentos nacionais e 
importados, que resultam em produtos de ótimo 
acabamento e qualidade. l
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O especialista em marketing digital João Bosco 
Maciel foi o entrevistado da semana do programa 
“Se Liga Empreendedor” do Sebrae Sergipe, 
que é transmitido pela rádio Transamérica 90,5 
FM. Na oportunidade, o profissional falou sobre 
a importância da gestão de tráfego nas redes 
sociais para que os empresários e empresas 
consigam atingir cada vez mais o público alvo 
correto. Mandou bem! l
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A empreendedora Mille Cavalcante completou 
idade nova na última quinta-feira, 21. Dedicada 
e atenciosa, a culinarista comanda a confeitaria 
artesanal que leva seu próprio nome e é referência 
na área, tendo participado de grandes eventos da 
sociedade sergipana. Parabéns Mille! l
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ROTEIRO CULTURAL

JOANNA EM ITABAIANA E ARACAJU
A cantora Joanna está de volta a Sergipe com seu 
novo show ‘Eletroacústica’ e vai se apresentar em 
Itabaiana, a partir das 19h, do dia 19 de agosto na 
Associação Atlética de Itabaiana com convidados 
especiais, com produção da Navarro Comunicação. 
No dia seguinte, 20 de agosto, às 19h, a artista é a 
atração Show Beneficente em prol do Externato 
São Francisco de Assis, em Aracaju, que vai contar 
com a participação de cantores locais. Os shows 
são beneficentes em prol da instituição. O de 
Itabaiana vai colaborar também com a Obra Social 
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PATRULHA CANINA AO VIVO
No dia 24 de julho (domingo), o Teatro Tobias 
Barreto vai receber a turma mais “aunimada” do 
universo infantil. A peça “Patrulha Canina Ao Vivo” 
desembarca em Aracaju para única apresentação 
às 16h. Um programa pra lá de animado para toda 
a família. Sensação por onde passa no Brasil, a 
peça traz a turma de cachorrinhos liderados pelo 
menino Ryder e com todos os personagens da trupe 
Patrulha Canina. Ryder recebe vários pedidos de 

Irmã Dulce, do município. Joanna vai recordar seus 
grandes sucessos cantando ‘Tô fazendo falta’, 
‘Amanhã Talvez’, ‘Felicidade’, ‘Um sonho a dois’, 
‘A Padroeira’, ‘Amor Bandido’, ‘Mãezinha do Céu’, 
‘Teu caso sou eu’, ‘Nosso Amor’, Treze de Maio’, 
‘Momentos’, e celebrando seus mais de 40 anos de 
carreira. O primeiro lote dos ingressos de Itabaiana 
estão sendo vendidos na Ótica Thaís (Itabaiana), 
Quiosque da Castanha (Shopping Peixoto), Usina 
do Som (Centro de Itabaiana) e no Externato São 
Francisco de Assis (Aracaju) e através do WhatsApp 
(79) 99952-3503. Já para o show em Aracaju, o 
ingresso pode ser adquirido no Externato São 
Francisco de Assis, Casa São Francisco (Centro) e 
Lojas Escariz (Riomar e Shopping Jardins). l
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FUNDO DE QUINTAL
No dia 21 de agosto, Aracaju vai receber um dos 
grupos mais tradicionais do samba, Fundo de 
Quintal. Os sambistas comemoram 45 anos de 

ajuda e com o apoio dos cachorrinhos consegue 
resolver diversos perigos e resgatar pessoas e 
animais. Para solucionar os problemas, a equipe 
divertida utiliza diversas habilidades como o trabalho 
em conjunto, o bom humor e o espírito de proteção. 
O espetáculo é muito envolvente e interativo 
com seu público, ele passa mensagens muito 
importantes como preservação do meio ambiente, 
amizades, companheirismo, cumplicidade, trabalho 
em equipe e muito mais. Cada filhote traz uma 
personalidade única, ressaltando a importância do 
trabalho em equipe e boa cidadania.  l
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carreira com um show especial. O show será 
realizado a partir das 15h no Iate Clube de Aracaju e 
vai contar ainda com Nova e Top 7. A realização é da 
Teo Santana Produções e assessoria de imprensa 
da Navarro Comunicação. O Fundo de Quintal é cria 
do bloco carnavalesco carioca Cacique de Ramos 
e revolucionou o jeito de fazer samba na década 
de 1970. Além de inovar na percussão, o grupo 
introduziu instrumentos musicais hoje populares em 
todo o país. O grupo coleciona dezenas de sucessos 
como O Show Tem que Continuar, Lucidez, e 
Insensato Destino, que estarão no repertório do 
show no Laguna Gastrobar. Para comemorar os 45 
anos, o quinteto promete transformar Aracaju em 
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NEY MATOGROSSO EM ARACAJU
Depois do sucesso absoluto da crítica e do público, 
que lotou todas as primeiras apresentações no 
Rio de Janeiro, Bloco na rua, o novo show de Ney 
Matogrosso, agora ganha a estrada. E Aracaju está 

seu quintal. Na formação atual, o conjunto também 
conta com Sereno, Ademir Batera, Júnior Itaguay e 
Márcio Alexandre. Há quase um ano, eles perderam 
Ubirany, aos 80 anos, vítima da covid-19. O show terá 
um repertório de 45 músicas. Serão dez canções 
inéditas, mais 35 sucessos dos álbuns lançados ao 
longo da carreira do Fundo de Quintal. l
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entre as cidades contempladas e vai receber esse 
grandioso show, já com data confirmada: dia 21 de 
setembro, no Teatro Tobias Barreto, a partir das 
21h. Foram pouco mais de 5 anos ininterruptos 
à frente da turnê Atento aos sinais, projeto que 
passou pelos mais diferentes palcos e arrebatou 
plateias no Brasil e no exterior. Uma temporada 
longa até para os padrões de Ney Matogrosso 
que, como de costume nos últimos anos, testou 
e amadureceu o repertório antes de lançar CDs e 
DVD de Atento Aos Sinais. Aos 77 anos Ney não 
para. Mais uma vez, o novo projeto começará nos 
palcos para só depois ganhar outros formatos. 
O repertório foi selecionado enquanto Ney 
excursionava com o show anterior e o seu critério 
não foi o ineditismo: “Não é um show de sucessos 
meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. 
Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com 
repertório de outras pessoas”, pontua Ney. O set 
list revela a diversidade do repertório: “Eu quero é 
botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de onde 
saiu o título da turnê, “A Maçã” (Raul Seixas), 
“Álcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original 
do filme “Tatuagem” (DJ Dolores) ,“O Beco”, 
gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert 
Vianna/Bi Ribeiro) e “Mulher Barriguda”, do 
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ESPETÁCULO RETRATA A PERIFERIA
Já imaginou todo um espetáculo retratando a 
vida das periferias e favelas do Brasil com sua 
potência artística? Esse será o primeiro tema 
social que os alunos e alunas das oficinas do 
Instituto Rahamim/Rede Gerando Falcões 
levarão para um dos maiores  palcos do 
Nordeste. Quem pensa que na periferia a vida 
é só sofrimento, como fome e violência, vai se 
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primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 
(Solano Trindade/João Ricardo), são algumas 
das músicas escolhidas por Ney. l
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assustar com o tamanho do talento artístico, 
senso de comunidade e toda garra dessa 
gente para empreender a concretização de um 
único sonho: ser feliz sem pobreza.  O Instituto 
Rahamim é uma organização da sociedade civil, 
sem fins lucrativos, presente no Complexo Santa 
Maria há quase 22 anos, e que atua em todo o 
território sergipano através do trabalho em rede 
com o objetivo de promover o desenvolvimento 
social de favelas e comunidades periféricas do 
estado de Sergipe. A ONG também faz parte 
da Rede Gerando Falcões que atua em todo o 
território nacional em mais de 700 favelas. O 
espetáculo “ÉHNOIS - Periferia em Foco”, criado 
coletivamente sob a direção do fundador do 
Instituto Rahamim, Cristiano Lima, acontecerá 
no último domingo do mês, dia 31 de julho, às 18 
horas. Os ingressos estão disponíveis no próprio 
instituto e na bilheteria do teatro pelo preço 
social de R$ 20. Toda a renda será revertida para 
a reforma e ampliação da sede da instituição 
no Conjunto Padre Pedro, bairro Santa Maria, 
onde ocorrem as atividades gratuitas de 
educação através da arte, cultura, esporte e 
qualificação profissional dos moradores do 
Complexo Santa Maria e 17 de Março. l
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RICKY VALLEN 
EM ARACAJU
Dono de uma 
das vozes mais 
poderosas 
da música 
contemporânea 
brasileira, o 
cantor Ricky 
Vallen, que 
atualmente 
é destaque 
nas tardes de 
sábado do 
SBT, no quadro 
Shadow Brasil do 
Programa Raul 
Gil, se apresenta 
em Aracaju dia 
06 de agosto no 
Teatro Tobias 
Barreto. Os ingressos podem ser adquiridos na 
bilheteria do teatro ou através do GUICHÊ WEB.

9/9ROTEIRO CULTURAL
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NAVARRO COMUNICAÇÃO
A Navarro Comunicação ganhou uma nova 
identidade visual assinada pelo design 
diagramador José Altemar da       @Altemar.oliv! 
A empresa comemora 5 anos de atuação em 
Sergipe, Bahia e Alagoas prestando serviços com 
excelência levando o cliente para ser destaque na 
mídia com apoio dos parceiros da imprensa. Siga 
o Instagram    @navarrocomunicacao também!l

https://www.instagram.com/navarrocomunicacao/
https://www.instagram.com/altemar.oliv/
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BOTECO VIP 
O Boteco VIP foi inaugurado agora em Julho e vem 
sendo a mais nova sensação da noite Aracajuana. 
Localizado na Rua Odilon Gonçalves da Silveira, 
301, no Bairro Aruana, o Boteco VIP traz um 
excelente cardápio de petiscos, funcionando de 
terça a sábado, com transmissão dos melhores 
jogos e com música ao vivo de quinta-feira a 
sábado. Aliás, aos sábados o Boteco VIP traz a 
melhor roda de samba da cidade, com muita 
animação, deliciosos drinks e cerveja gelada.l
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VAI VOANDO 
LIMA TURISMO
Sergipe recebeu 
a franquia da 
agência ‘Favela 
Vai Voando’ 
que chegou 
em parceria 
com a ‘Lima 
Turismo’. A loja 
fica localizada 
na Avenida 1 
- número 149 
– no Conjunto 
João Alves, em 
Nossa Senhora 
do Socorro. 
Referência no 
turismo nacional 
desde 2009, a 
agência se destaca com a proposta de fazer 
pacotes de viagens para todos os públicos 
com destino para qualquer local do Brasil com 
passagens aéreas ou de ônibus e hospedagem 
nos melhores estabelecimentos com preços 
baixos. Agora é possível viajar e se programar 
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para pagar em até 12 vezes no boleto (sem 
consulta ao SPC e Serasa) ou no carão de 
crédito. Visite a loja e comece a planejar as 
suas próximas viagens. Outras informações 
através do número (79) 9 8155-0163 e do 
Instagram @Vai_Voando_LimaTurismo. l

RICTHELI TRAJES
Pensou em escolher roupas para festas como 
casamentos, formaturas, aniversários ou 
solenidades? Pensou logo em Rictheli Trajes! A loja 
tem os melhores trajes para homens, mulheres e 
crianças. Peças com muito bom gosto, sofisticação 
e o melhor atendimento da cidade. A visita pode 
ser agendada com antecedência para  a sua maior 
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ARRUMADÍSSIMO COZINHA AFETIVA
A empresária e gastróloga Dally Fonseca 
comemora o sucesso do Arrumadíssimo 
Cozinha Afetiva com a grande demanda nos 
finais de semana. Agora Dally começa a ir 

comodidade. Alugue seu traje  Rictheli que fica 
localizada na Avenida Hermes Fontes, 1028, no 
Bairro Suíssa com atendimento vip de Elisangela e 
Catarine. Outras informações através dos números 
(79) 99961-0671 ou 98827-8424. l
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O REI BARBEARIA
Seguindo os protocolos necessários e 
recomendados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e decretos governamentais. O Rei 
Barbearia se destaca em Aracaju pelo atendimento 
diferenciado, capacitação dos profissionais, bom 
gosto e localização privilegiada. A barbearia 
foi ampliada e atende os clientes com horário 
marcado, mantém o distanciamento, oferece 
álcool gel e um serviço de primeira. A equipe 
comanda pelo barbeiro Pitcheu está sempre pronta 

mais longe e assumir comando do cardápio de 
eventos. Então é uma ótima opção para garantir 
que a festa de confraternização ou aniversário 
vai contar com o melhor da culinária. o cuidado, 
bom gosto e tempero de Dally fazem toda a 
diferença e quem contrata aprova e quer mais. 
Tudo feito com muito amor. O cardápio é variado 
e conta com uma diversidade como feijoada, 
arrumadinho, baião de 2, arretado, rabada, 
buchada, sarapatel e tem sobremesa também. 
Parabéns a Dally pela qualidade e dedicação. 
Siga o Instagram @ArrumadissimoAju ou entre 
em contato através do número (79) 99975-0758 
ou do WhatsApp (79) 99946-0758. l
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para atender a todos. Os cantores Gustavinho 
Playboyzinho e Rodrigo Bomfim passam sempre 
por lá antes dos shows e lives. Lembrando que a 
barbearia conta ainda com a manicure Vera. O Rei 
Barbearia fica localizado na Rua Deozano Vieira 
Freitas, no Bairro Grageru, fica atrás da Pirelli da 
Avenida Hemes Fontes. Faça agora mesmo o 
agendamento do seu horário através dos números 
(79) 3085-6662 ou 9 9890-8960. l
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MALHARIA 
VEOMAR
Localizada 
no Centro de 
Nossa Senhora 
da Glória, 
a Malharia 
Veomar se 
destaca na 
produção de 
confecção de 
fardas, abadás 
e camisas 
personalizadas, 
jalecos, pijamas, 
baby-doll e 
máscaras que 
agora são 
acessórios obrigatórios e todos precisam usar para 
se proteger contra o novo coronavírus. Em pouco 
tempo, a malharia se tornou referência e passou a 
atender demandas de todo o estado. O segredo do 
sucesso é o bom gosto, cuidado e comprometimento 
da proprietária Verônica. Faça agora mesmo seu 
pedido através do número (79) 99873-0024 e siga o 
Instagram @malharia_veomar l
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VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

ITA MARES EM ITABAIANA
Referência no município na gastronomia com 
frutos do mar, o Restaurante Ita Mares, que está 
sob nova direção, retornou com o serviço de 
pizzaria com rodízio. O atendimento de primeira 
da equipe comandada por Valdison, faz toda a 
diferença. O restaurante que é parada obrigatória 
em Itabaiana fica localizado na Avenida Doutor 
Luiz Magalhães, 1135. Outras informações através 
do Instsgram @Itamares - segue aí! l
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